FACULTAIR ONDERWIJS- EN EXAMENREGLEMENT DOCTOREREN
ACADEMIEJAAR 2021-2022
FACULTEIT WETENSCHAPPEN
(goedgekeurd door de Faculteitsraad van 22 september 2021)

Op deze pagina’s wordt een overzicht gegeven van artikels uit het OER die de Faculteit Wetenschappen nog heeft aangevuld. De facultaire bepalingen zijn opgenomen in cursief.

Artikel 5. Toelatingsvoorwaarden tot een predoctorale opleiding
§1. Tot de predoctorale opleiding kunnen de kandidaat-doctoraatsstudenten worden toegelaten voor wie het slagen voor een predoctorale opleiding verplicht is alvorens te kunnen worden toegelaten tot het doctoraat. Om tot de predoctorale opleiding te kunnen worden toegelaten, moet een ZAP-lid zich ertoe verbinden als mentor van de kandidaat op te treden.
De faculteit verleent bevoegdheid aan de decaan om de kandidaat-doctoraatsstudent toe te
laten tot de predoctorale opleiding, mits voorafgaand advies van de betrokken opleidingscommissie.

Artikel 9. Beoordeling van de predoctorale opleiding
§2. Examencommissie predoctorale opleiding
De examencommissie van een predoctorale opleiding wordt samengesteld door de faculteitsraad en omvat in ieder geval het ZAP-lid dat optreedt als mentor van de kandidaat- doctoraatsstudent conform artikel 5 §1. De faculteitsraad wijst voor elke examencommissie van een predoctorale opleiding een voorzitter en een secretaris aan, die al dan niet behoren tot de examinatoren en die deel uitmaken van het ZAP.
Deze examencommissie heeft de volgende bevoegdheden:
− het beoordelen van de predoctorale opleiding;
− het nemen van examentuchtbeslissingen conform artikel 97.
Zij heeft, behoudens in het geval van een materiële vergissing, geen bevoegdheid om tijdens
de deliberatie de examencijfers aan te passen.
De deliberaties van de examencommissie verlopen op fysieke of elektronische wijze.
De voorzitter en de secretaris controleren in alle gevallen de deliberatielijsten op eventuele
materiële vergissingen of anomalieën en stellen deze (elektronisch) ter beschikking van de
leden van de examencommissie. De examencommissie kan op eenvoudig verzoek van een
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lid of van een ombudspersoon worden bijeengeroepen.
De leden van de examencommissie hebben de plicht de beraadslaging bij te wonen en de
aanwezigheidslijst te ondertekenen wanneer er een fysieke beraadslaging plaatsvindt. Wanneer een lid van een examencommissie verhinderd is om de beraadslaging bij te wonen, wordt
dit onverwijld gemeld aan de voorzitter van de examencommissie. Een niet-gewettigde afwezigheid van een lid wordt door de voorzitter gemeld aan de Rector. De examencommissie kan
slechts geldig vergaderen indien ten minste de helft van de leden aanwezig is. Een facultaire
ombudspersoon is gerechtigd om als waarnemer de beraadslagingen van de examencommissie bij te wonen.
De examencommissie van een predoctorale opleiding bestaat uit de lesgevers van de opleidingsonderdelen die tot de predoctorale opleiding behoren. De voorzitter en secretaris zijn
deze van de examencommissie van de opleiding waartoe de meerderheid van de opgenomen
vakken behoren. De examencommissie wordt aangevuld met de mentor van de kandidaatdoctorandus.

Artikel 13. Aanvraag tot de eerste inschrijving voor het doctoraat en de doctoraatsopleiding
§5. De faculteitsraad beslist op basis van het ingediende dossier of aan de kandidaat de toelating wordt verleend om zich in te schrijven voor het doctoraat en de doctoraatsopleiding. Indien deze toelating wordt verleend, dan stelt de faculteitsraad de promotor(en) aan; één van
de promotoren die behoort tot de categorieën vermeld in §1 wordt aangeduid als administratief
verantwoordelijk promotor. De faculteitsraad stelt desgevallend de leden van de doctoraatsbegeleidingscommissie aan. De faculteitsraad keurt het voorgestelde onderzoeksthema, de
taal waarin het proefschrift zal worden geschreven en de beoogde doctorstitel goed.
Het doctoraatsproefschrift wordt in het Nederlands of het Engels gesteld. Op gemotiveerd
schriftelijk verzoek van de doctoraatsstudent kan een andere taal voor het geheel of een gedeelte van het proefschrift door de faculteitsraad worden toegestaan. Indien een doctoraatsproefschrift geheel of gedeeltelijk een andere taal tot voorwerp heeft, kan het gebruik van deze
andere taal worden opgelegd door de faculteitsraad. Indien het doctoraatsproefschrift wordt
opgesteld in het Engels, kan de faculteit opleggen dat de doctoraatsstudent een bepaald kennisniveau van Engels (cf. artikel 2 §4) moet bewijzen, behalve indien de doctoraatsstudent
daarvan wordt vrijgesteld conform de bepalingen in artikel 2 §2.
De faculteitsraad beslist of de doctoraatsopleiding geheel of gedeeltelijk moet worden gevolgd,
legt desgevallend het curriculum van deze verplichte doctoraatsopleiding vast en bepaalt de
termijn binnen dewelke aan de verplichting moet zijn voldaan (overeenkomstig de programmastructuur en modaliteiten vastgelegd in het Besluit van het Bestuurscollege inzake het inrichten van de Doctoraatsopleiding Universiteit Gent en desgevallend in het aanvullend facultair reglement).
De faculteitsraad kan alle elementen uit het toelatingsdossier in de loop van het onderzoek
wijzigen, conform eventuele bepalingen in het aanvullend facultair reglement.
De faculteitsraad bekrachtigt de aansluiting van de door de kandidaat gekozen Doctoral
School, zoals bepaald in artikel 14 §5.
De administratief verantwoordelijke promotor (of proxy) registreert de kandidaat in OASIS en
voert alle noodzakelijke gegevens in met betrekking tot het doctoraat (onderwerp, begeleiders,
type financiering, etc.).
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De kandidaat controleert de ingevoerde gegevens en vult zijn/haar persoonsgegevens aan
waar die ontbreken.
Wanneer de gegevens en documenten toegevoegd zijn in OASIS, moet de aanvraag via OASIS ingediend worden bij de faculteit door de administratief verantwoordelijke promotor. De
aanvragen worden gescreend en desgevallend goedgekeurd door de FSA van de faculteit
Wetenschappen. In het geval van aanvragen van buitenlandse kandidaten wordt het advies
gevraagd van de betrokken opleidingscommissies.
Eénmaal de aanvraag door de FSA is goedgekeurd ontvangt de student een LOA (letter of
admission) waarin wordt uitgelegd hoe de student kan inschrijven. Het doctoraat wordt op moment van inschrijven automatisch geregistreerd in Plato (plato.we.ugent.be). Gedurende het
verdere verloop van het doctoraat vult de kandidaat beschikbare gegevens aan.
Indien de administratief verantwoordelijke promotor behoort tot een andere faculteit is het voorafgaand advies van de betrokken opleidingscommissie verplicht. Indien de basis van aanvaarding een diploma betreft uit een andere faculteit is eveneens het advies van de betrokken
opleidingscommissie verplicht.
Wijzigingen van elementen uit het toelatingsdossier kunnen aan de FSA worden aangevraagd
via e-mail.

Artikel 15. Doctoraatsbegeleiding
§1. De faculteitsraad garandeert dat elke doctoraatsstudent die in het academiejaar 2015-2016
of later voor het eerst inschreef voor het doctoraat en de doctoraatsopleiding wordt begeleid
door minstens 2 personen, hetzij door het aanstellen van meerdere promotoren, hetzij door
het aanstellen van een doctoraatsbegeleidingscommissie, hetzij op een andere, door de faculteit te bepalen wijze.
Elke doctoraatsstudent heeft een administratief verantwoordelijk promotor die een actief ZAPlid is van de UGent. Deze draagt de eindverantwoordelijkheid voor de wetenschappelijke training en de begeleiding van de doctoraatsstudent. De doctoraatsstudent wordt begeleid door
minstens 2 personen, hetzij door het aanstellen van meerdere promotoren, hetzij door het
aanstellen van een doctoraatsbegeleidingscommissie. De doctoraatsbegeleidingscommissie
bestaat uit ten minste 3 en ten hoogste 5 leden, onder wie de promotor(en). Ten minste één
lid van de doctoraatsbegeleidingscommissie moet een expert zijn van buiten de vakgroep van
de promotor(en) en bij voorkeur een expert van buiten de UGent. De leden van de doctoraatsbegeleidingscommissie dienen niet zelf houder te zijn van een doctoraat op proefschrift.

Artikel 18. Het zelfreflectierapport
§6. Indien de doctoraatsbegeleidingscommissie of, bij het ontbreken daarvan, de promotor(en)
oordeelt (oordelen) dat het onderzoek onvoldoende doctoraatskansen biedt binnen een redelijke termijn, of de promotor(en) aangeeft (aangeven) niet langer voor de begeleiding van het
doctoraat te willen instaan, dan brengt de administratief verantwoordelijk promotor schriftelijk
een gemotiveerd ongunstig (negatief) advies uit over het zelfreflectierapport. Het zelfreflectierapport en het ongunstig advies worden door de DSO voor verdere opvolging overgemaakt
aan de relevante facultaire doctoraatscommissie (of indien er geen facultaire doctoraatscommissie is ingesteld: aan de commissie die hiervoor in het aanvullend facultair reglement is
aangesteld).
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De bevoegde commissie onderzoekt het ongunstig advies van de promotor(en) binnen de zestig kalenderdagen na ontvangst. Zij gaat hierbij onder meer na of de doctoraatsstudent voldoende mogelijkheden heeft gekregen om in het onderzoek voortgang te boeken. De doctoraatsstudent en de promotor(en) worden met het oog hierop uitgenodigd op een hoorzitting.
De facultaire ombudspersoon voor doctoraatsstudenten kan als waarnemer de bijeenkomst(en) van de bevoegde commissie bijwonen. De doctoraatsstudent kan zich op de hoorzitting laten bijstaan door een vertrouwenspersoon, een raadsman of een tolk. De voorziene
termijn van zestig kalenderdagen wordt op uitdrukkelijk verzoek van de doctoraatsstudent verlengd met een periode van zestig kalenderdagen indien de doctoraatstudent omwille van aangetoonde medische redenen niet kan worden gehoord. Indien na afloop van de verlenging nog
steeds geen hoorzitting mogelijk is omwille van aangetoonde medische redenen, kan de doctoraatsstudent een schriftelijk verweer indienen. De modaliteiten voor deze bijeenkomst kunnen worden vastgelegd in het aanvullend facultair reglement.
Indien de bevoegde commissie vaststelt dat het onderzoek binnen een redelijke termijn onvoldoende doctoraatskansen biedt binnen een redelijke termijn, dan maakt zij een ongunstig advies over aan het facultair bestuur van de faculteit waar de doctoraatsstudent is ingeschreven.
Het facultair bestuur bekrachtigt vervolgens binnen de tien kalenderdagen het advies om aan
de doctoraatsstudent de toelating tot herinschrijving te weigeren, conform de bepalingen in
artikel 22, en maakt deze beslissing ter opvolging over aan de DSO. De genomen beslissing
wordt binnen dertig kalenderdagen schriftelijk door de Rector aan de doctoraatsstudent meegedeeld.
Indien de bevoegde commissie vaststelt dat het onderzoek binnen een redelijke termijn wel
voldoende doctoraatskansen biedt, dan maakt zij binnen de zestig kalenderdagen een gunstig
advies over aan het facultair bestuur van de faculteit waar de doctoraatsstudent is ingeschreven. De faculteitsraad stelt op voordracht van de bevoegde commissie desgevallend een
nieuwe promotor aan. Het gunstig advies impliceert dat de doctoraatsstudent de toelating heeft
om zich in te schrijven voor het doctoraat en de doctoraatsopleiding voor het komende academiejaar, conform de bepalingen in artikel 19, desgevallend onder leiding van een andere promotor. De genomen beslissing wordt binnen de dertig kalenderdagen schriftelijk aan de doctoraatsstudent meegedeeld.
De Facultaire Commissie voor Wetenschappelijk Onderzoek (FCWO) fungeert als facultaire
doctoraatscommissie.
Artikel 26. Indiening van het proefschrift en inschrijving voor het doctoraatsexamen
§1. De doctoraatsstudent legt het doctoraatsproefschrift voor aan de faculteitsraad, vergezeld
van het advies van de doctoraatsbegeleidingscommissie of, bij het ontbreken daarvan, van de
promotor(en). De faculteitsraad bepaalt het aantal exemplaren dat doctoraatsstudenten moeten indienen van hun doctoraatsproefschrift. In elk geval moet ook een elektronische versie
van het doctoraatsproefschift worden ingediend. Aan elk doctoraatsproefschrift moet een Nederlands- en Engelstalige samenvatting worden toegevoegd.
Het advies van de doctoraatsbegeleidingscommissie, of bij het ontbreken daarvan, van de
promotor(en) bevat onder meer een clausule m.b.t. de status van valoriseerbare onderzoeksresultaten.
Indien de doctoraatsstudent een verplicht gedeelte van de doctoraatsopleiding werd opgelegd
als bijkomende voorwaarde om tot de verdediging van het doctoraatsproefschrift te worden
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toegelaten, omvat het voorgelegde dossier tevens het advies van de beoordelingscommissie
waarin bevestigd wordt of de doctoraatsstudent aan deze voorwaarde heeft voldaan, zoals
vermeld in artikel 25. Indien een onderdeel van het dossier ontbreekt, verzoekt de faculteitsraad om aanvulling van het dossier en wordt de behandeling uitgesteld tot een volgende vergadering.
§2. Nadat de faculteitsraad heeft vastgesteld dat de doctoraatsstudent aan de voorwaarden
voor het afleggen van het doctoraatsexamen heeft voldaan en het proefschrift ontvankelijk
heeft verklaard, worden de gegevens m.b.t. het doctoraatsexamen overgemaakt aan de Afdeling Studentenadministratie en studieprogramma’s en wordt het studiegeld gevorderd.
–

–
–

–

–

De doctorandus dient vooraleer de examencommissie voor het doctoraatsexamen in de
faculteitsraad wordt samengesteld, alle daartoe vereiste rubrieken in Plato
(plato.we.ugent.be) aan te vullen, inclusief een versie van het proefschrift waarmee de
betrokken opleidingscommissie haar advies tot toelating kan formuleren aan de faculteitsraad.
Het gebruik van Plato is verplicht voor alle kandidaten die een aanvraag voor toelating tot
het doctoraatsexamen indienen bij de faculteitsraad Wetenschappen.
De beslissing en de verantwoordelijkheid voor toelating tot het doctoraatsexamen in de
eerste plaats blijft liggen bij de promotor(en) en/of de begeleidingscommissie en de betrokken opleidingscommissie.
Elk proefschrift, ongeacht de taal van het proefschrift, bestaat in essentie uit een substantiële en coherente tekst die een compleet beeld geeft over de essentiële elementen en
resultaten van het onderzoek en hun onderlinge samenhang. Deze tekst bevat onder meer
één globale situering en probleemstelling, één algemeen besluit, en hanteert een consistente notatie.
Een kwaliteitsvol doctoraat, dat kan ingediend worden met het oog op afleggen van het
doctoraatsexamen door de kandidaat, reflecteert minimaal de volgende zaken:
o Een duidelijk vermelde eigen bijdrage van de doctoraatsstudent. Een doctoraat is een
neerslag van een eigen, vernieuwend onderzoek. In een doctoraat kunnen ook bijdragen verwerkt worden die via samenwerking met andere onderzoekers werden verkregen, zolang de doctoraatsstudent hieraan een substantiële eigen bijdrage heeft geleverd.
o Een streven om het leerproces van de student tijdens het doctoraat te optimaliseren.
Dit kan zich bijvoorbeeld uiten in het feit dat de student heeft leren omgaan met disseminatie van haar/zijn onderzoek, en met reflectie en evaluatie tijdens een publicatieproces.
o Een stimulans tot impact en excellentie, o.a. onder de vorm van publicaties, industriële
en maatschappelijke valorisatie, congresmededelingen en inbreng in de maatschappij.
Een succesvol doctoraat omvat typisch een combinatie van bepaalde van deze vormen
van disseminatie.
o De betrokken opleidingscommissie kan voor haar opleiding specifieke kwaliteitsnormen opleggen. Deze kwaliteitsnormen zijn er in de eerste plaats om de minimale kwaliteit te waarborgen, niet als een doel op zich. Een flexibele, voldoende brede minimale
toelatingsvoorwaarde, in het licht van de specificiteit van het onderzoeksdomein wordt
nagestreefd. Indien een opleidingscommissie beslist een specifieke kwaliteitsnorm op
te leggen dient een motivatie en visie hierover voorgelegd te worden aan de FCWO die
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deze ter goedkeuring voorlegt aan de faculteitsraad. Deze kwaliteitsnorm wordt toegevoegd aan het “Aanvullende facultair reglement bij het OER” en kan maximaal jaarlijks
gewijzigd worden.
o Voor een doctoraat in de wetenschappen: chemie worden specifiek volgende
additionele eisen gesteld door de opleidingscommissie: ofwel 2 A1-publicaties
ofwel 1 A1 publicatie in top 10% tijdschrift van het veld volgens WoS ofwel 1 A1
publicatie en een octrooiaanvraag ofwel 2 patentaanvragen. De volgorde van
de auteurs is niet belangrijk.
Artikel 27. Examencommissie voor het doctoraatsexamen
§1. De faculteitsraad stelt een examencommissie voor het doctoraatsexamen samen.
De keuze voor de leden van de examencommissie wordt in het verslag van de faculteitsraad
gemotiveerd. Als lid van een examencommissie kunnen optreden:
− ZAP-leden van de UGent;
− andere personen al dan niet verbonden aan de UGent die een bijzondere vertrouwdheid
hebben met het doctoraatsonderwerp.
Een bloed- of aanverwant tot en met de vierde graad van een doctoraatsstudent of van diens
promotor, of een persoon die omwille van een persoonlijke betrokkenheid met een doctoraatsstudent of diens promotor onvoldoende garant kan staan voor een objectieve beoordeling van
het proefschrift, kan geen deel uitmaken van de examencommissie. Relaties die ontstaan ingevolge wettelijk samenwonen worden met aanverwantschap gelijkgesteld.
De examencommissie telt ten minste vijf en ten hoogste acht stemgerechtigde leden, met inbegrip van de voorzitter en de secretaris. Bijkomend kunnen één of meerdere promotoren tot
de examencommissie behoren, maar zij hebben geen stemrecht. Het is niet mogelijk andere
leden aan de examencommissie toe te voegen.
De namen van de leden worden opgeladen in Plato (plato.we.ugent.be) ten laatste 1,5 week
voorafgaand de faculteitsraad waarop het dossier besproken wordt.
De faculteitsraad kan op vraag van de voorzitter de samenstelling van de examencommissie
wijzigen zolang deze niet bijeengekomen is. Vanaf de eerste bijeenkomst kan de samenstelling van de examencommissie niet meer wijzigen, met uitzondering van het voorzitterschap.
Wanneer de voorzitter verhinderd is, kan door de decaan een vervanger worden aangesteld.
Bij de aanstelling van de stemgerechtigde leden wordt rekening gehouden met volgende bepalingen:
− ten minste 2 stemgerechtigde leden behoren niet tot de faculteit, waarvan ten minste één
niet tot de UGent;
− ten minste de helft van de stemgerechtigde leden hebben in hun instelling het recht om
als één van de promotoren van een doctoraat op te treden;
− ten minste de helft van de stemgerechtigde leden hebben een voltijdse of deeltijdse benoeming of aanstelling aan de UGent of zijn postdoctoraal onderzoeker van het Fonds
Wetenschappelijk Onderzoek (FWO) met de UGent als onthaalinstelling;
− niet meer dan de helft van de stemgerechtigde leden behoren tot de doctoraatsbegeleidingscommissie of zijn co-auteur van een publicatie of patent die (dat) een integraal deel
uitmaakt van het proefschrift.
Een latere wijziging in de hoedanigheid van de stemgerechtigde leden leidt niet tot een ongeldig samengestelde examencommissie.
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Het voorzitterschap van de examencommissie wordt waargenomen door de decaan of de tot
het ZAP behorende afgevaardigde van de decaan. Ook gepensioneerde leden van het ZAP
die de toelating hebben verkregen om bepaalde activiteiten voort te zetten, kunnen door de
decaan als voorzitter worden afgevaardigd. Het voorzitterschap van de examencommissie en
het promotorschap van het proefschrift zijn onverenigbaar.
De examencommissie wijst één van haar stemgerechtigde leden aan als secretaris. Deze examencommissie is bevoegd voor:
− het toetsen van de kennis en de competenties van de kandidaat;
− het nemen van examentuchtbeslissingen conform artikel 97;
− het nagaan, op grond van het verslag van de beoordelingscommissie en op grond van
het resultaat van het doctoraatsexamen, of het getuigschrift van de doctoraatsopleiding
wordt behaald.
Nadat aan alle voorwaarden voor de inschrijving voor het doctoraatsexamen is voldaan, stelt
de faculteit de examencommissie samen, op voorstel van de opleidingscommissie. Het voorstel van de examencommissie moet aan de FSA overhandigd worden via Plato
(plato.we.ugent.be) en dit ten laatste zeven dagen voor de faculteitsraad.
De examencommissie telt ten minste vijf en ten hoogste acht stemgerechtigde leden, met inbegrip van de voorzitter en de secretaris. Bijkomend kunnen één of meerdere promotoren tot
de examencommissie behoren, maar zij hebben geen stemrecht.
Bij de aanstelling van de stemgerechtigde leden wordt rekening gehouden met volgende bepalingen:
ten minste 2 stemgerechtigde leden behoren niet tot de faculteit, waarvan ten minste
één niet tot de UGent;
ten minste de helft van de stemgerechtigde leden hebben in hun instelling het recht om
als promotor van een doctoraat op te treden;
ten minste de helft van de stemgerechtigde leden hebben een aanstelling aan de
UGent;
niet meer dan de helft van de stemgerechtigde leden behoren tot de doctoraatsbegeleidingscommissie of zijn coauteur van een publicatie die een integraaldeel uitmaakt
van het proefschrift.
Het voorzitterschap van de examencommissie wordt in de regel waargenomen door de voorzitter van de opleidingscommissie. Het voorzitterschap van de examencommissie en het promotorschap van het proefschrift zijn onverenigbaar. Ongeacht wie het voorzitterschap waarneemt, zal de voorzitter van de opleidingscommissie, of een afgevaardigd lid uit de OC, alle
voorafgaande en afhandelende administratieve taken met betrekking tot het doctoraat op zich
nemen.
In geval van een gezamenlijk doctoraat met een andere wetenschappelijke instelling vervalt
deze eis. In dat geval moeten minstens twee leden van de examencommissie aan de UGent
verbonden zijn, waaronder minstens één lid dat op geen enkele manier betrokken was bij de
realisatie van het doctoraatsonderzoek.
In geval van een interdisciplinair doctoraat wordt bij de aanstelling van de stemgerechtigde
leden rekening gehouden met de bepalingen uit het “Besluit van het Bestuurscollege van de
Universiteit Gent inzake het toekennen van gecombineerde doctorstitels voor interdisciplinaire
doctoraten”.
Ook gepensioneerde ZAP-leden met voortgezette activiteiten kunnen aangesteld worden als
voorzitter van een examencommissie voor het doctoraatsexamen. De voorzitter informeert de
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overige leden schriftelijk over hun aanstelling, met vermelding van een streefdatum voor het
inzenden van een (niet noodzakelijk gequoteerd) verslag.

Artikel 29. De eerste beoordeling van het proefschrift door de examencommissie
§1. De eerste beoordeling van het proefschrift door de examencommissie vindt plaats ten minste 30 kalenderdagen en ten hoogste 90 kalenderdagen na de aanstelling van de examencommissie. De laatstgenoemde maximale termijn wordt geschorst door de recessen (bijgevolg
niet door de intersemestriële vakantie en de week van 19/09/2022 t/m 24/09/2022).
De bijeenkomst van de examencommissie voor de eerste beoordeling van het proefschrift kan
plaatsvinden op om het even welk moment van het academiejaar, met uitzondering van de
recessen, de intersemestriële vakantie en de sluitingsdagen vermeld in artikel 2 §4 van het
algemeen Onderwijs- en Examenreglement. Met uitdrukkelijke toestemming van de decaan,
de promotor(en), de doctoraatsstudent en de leden van de examencommissie kan van dit verbod worden afgeweken.
Voorafgaand aan de eerste bijeenkomst van de examencommissie maakt de faculteit de voor
de doctoraatsstudent bestemde schriftelijke beoordelingen van de leden van de examencommissie over aan de doctoraatsstudent. Indien één of meerdere verslagen niet wordt (worden)
overgemaakt, dan wordt de eerste bijeenkomst uitgesteld indien de doctoraatsstudent daarom
verzoekt.
De voorzitter van de examencommissie ziet erop toe dat de doctoraatsstudent en de promotor(en) alle vereiste beoordelingen tijdig ontvangt, i.e. ten minste 5 werkdagen voor het besloten gedeelte van het doctoraatsexamen.
Deze zullen automatisch worden bezorgd via e-mail door Plato (plato.we.ugent.be). De gebundelde beoordelingen worden door Plato eveneens bezorgd aan de FSA. Hierbij wordt ook
aangegeven wanneer de eerste beoordeling van het proefschrift zal plaatsvinden.
Leden van de examencommissie die niet op het eerste examengedeelte kunnen aanwezig zijn
(in het bijzonder de eventuele buitenlandse leden) dienen een voldoende gedetailleerde beoordeling te bezorgen, die aan de overige leden van de examencommissie toelaat de opmerkingen en/of vragen van dit lid aan bod te laten komen in dit eerste gedeelte.
De opleidingscommissie chemie stelt volgende additionele richtlijnen op voor een doctoraat in
de wetenschappen: chemie.
 De kandidaat geeft een presentatie over het werk van maximum 10 minuten waarbij de
highlights van het werk aan bod komen.
 Richtlijn voor een maximum duur van de eerste beoordeling is 2 uur inclusief de presentatie van de kandidaat. Dit is echter geen strikte richtlijn.

Artikel 30. De openbare verdediging van het proefschrift
§1. De openbare verdediging vindt in principe plaats binnen de 60 kalenderdagen na de eerste
beoordeling van het proefschrift door de examencommissie, behoudens akkoord van de doctoraatsstudent voor een aangepaste datum.
De openbare verdediging kan plaatsvinden op om het even welk moment van het academiejaar, met uitzondering van de recessen, de intersemestriële vakantie en de week van
19/09/2022 t.e.m. 24/09/2022 en de sluitingsdagen vermeld in artikel 2 §4 van het algemeen
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Onderwijs- en Examenreglement.. Met uitdrukkelijke toestemming van de decaan, de promotor(en), de leden van de examencommissie en de doctoraatsstudent, kan van dit verbod worden afgeweken.
De datum van de openbare verdediging kan pas officieel worden vastgelegd na de deliberatiebeslissing genomen door de examencommissie tijdens het eerste gedeelte van het doctoraatsexamen.
De plaats en het tijdstip van de verdediging worden via elektronische weg bekendgemaakt. De
faculteit deelt volgens de daartoe uitgewerkte procedure aan de Directie Onderwijsaangelegenheden, Afdeling Studentenadministratie en studieprogramma’s alle nodige gegevens mee,
opdat de openbare verdediging van het proefschrift in de centrale administratie kan worden
opgenomen en op de website van de universiteit kan worden aangekondigd.
Plaats en tijdstip van de openbare verdediging worden minstens drie weken op voorhand aan
de FSA bekend gemaakt via Plato (plato.we.ugent.be). De faculteit deelt volgens de daartoe
uitgewerkte procedure aan de Directie Onderwijsaangelegenheden, Afdeling Studentenadministratie en studieprogramma's, alle nodige gegevens mee, opdat de openbare verdediging
van het proefschrift in de centrale administratie kan worden opgenomen en op de website van
de universiteit kan worden aangekondigd. Bovendien wordt er een inspanning gedaan om, de
verdediging aan te kondigen bij andere universitaire groepen, bedrijven, overheid en pers.
§4. Tijdens de openbare verdediging verdedigt de doctoraatsstudent mondeling en in het
openbaar het proefschrift voor de examencommissie. De openbare verdediging duurt niet minder dan één uur en niet meer dan twee uren. Behoudens andersluidende voorafgaande toelating of verplichting vanwege de faculteitsraad gebeurt de openbare verdediging in het Nederlands of in het Engels.
De opleidingscommissie chemie stelt hierbij volgende additionele richtlijnen op voor een doctoraat in de wetenschappen: chemie.
– De kandidaat geeft een presentatie over het werk voor een breed publiek van maximum
30 minuten.
– De maximum duur is 2 uur inclusief de presentatie van de kandidaat.
§5. De stemgerechtigde leden van de examencommissie delibereren onmiddellijk na de openbare verdediging in geheime zitting over het geheel van het examen. Deze beraadslaging is
niet openbaar en mag niet geregistreerd worden via geluids- en/of beeldopnames door de
doctoraatsstudent, een waarnemer of derden. Leden van de examencommissie kunnen aan
de beraadslaging deelnemen via videoconferentie. De opname kan niet worden aangewend
als bewijsmateriaal in een administratieve of gerechtelijke procedure en dient bovendien op
eerste verzoek te worden vernietigd.
De niet-stemgerechtigde leden van de examencommissie kunnen deze deliberatie als waarnemers bijwonen. De stemgerechtigde leden beslissen met gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen, onthoudingen niet meegerekend, over het al dan niet toekennen van de
academische graad van doctor. Ingeval van staking van stemmen na een eerste stemronde,
wordt een tweede stembeurt gehouden; indien er opnieuw staking van stemmen optreedt,
wordt in het nadeel van de doctoraatsstudent beslist.
Een kandidaat wordt geslaagd of niet geslaagd verklaard, er wordt geen graad van verdienste
toegekend.
9/10

De opleidingscommissie chemie stelt hierbij volgende additionele richtlijn op voor een doctoraat in de wetenschappen: chemie.
– De promotor is niet aanwezig bij de deliberatie.

§6. De beslissing van de stemgerechtigde leden van de examencommissie wordt gemotiveerd
en samen met de aanwezigheidslijst van de leden van de examencommissie opgenomen in
een deliberatieverslag. De bewaartermijn van deze verslagen is 5 jaar, waarna deze voor verdere bewaring aan het universiteitsarchief worden overgemaakt. De student heeft recht op
inzage in het verslag. Hiervoor neemt de doctoraatsstudent contact op met de FSA.
Na de openbare verdediging van het proefschrift bezorgt de voorzitter van de examencommissie het deliberatieverslag aan de FSA via Plato.
De opleidingscommissie chemie stelt hierbij volgende additionele richtlijnen op voor een doctoraat in de wetenschappen: chemie.
– De leden van de examencommissie geven een appreciatie voor het manuscript (voldoende, goed, zeer goed of excellent) alsook voor de publieke verdediging (voldoende,
goed, zeer goed of excellent).
– Deze appreciaties worden geproclameerd.
§8. Na de succesvolle openbare verdediging van het doctoraat bezorgt de doctoraatsstudent
een elektronische versie van het doctoraatsproefschrift aan de universiteitsbibliotheek. Zonder
afbreuk te doen aan de rechten van de auteur, de UGent of derden, maakt de universiteitsbibliotheek het doctoraatsproefschrift toegankelijk via een open access-systeem.
Bij de toekenning van de academische graad van doctor wijst de voorzitter de pas gepromoveerde op de waarde van het doctoraatsdiploma, het blijvend belang van wetenschappelijke
integriteit en verantwoordelijk handelen binnen de universitaire gemeenschap of beroepsgroep, rekening houdend met de ruimere maatschappelijke context.
De opleidingscommissie chemie stelt hierbij volgende additionele richtlijn op voor een doctoraat in de wetenschappen: chemie.
– Een harde kopij van het manuscript wordt bezorgd aan de bibliotheek.
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