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Begripsomschrijving en voorwaarden:
UGent maakt sinds 2008 deel uit van de U4, het strategisch partnerschap met de Georg-August-Universität
Göttingen, de Rijksuniversiteit Groningen en de Uppsala Universitet. De activiteiten van dit universiteitsbrede
partnerschap zijn gestructureerd volgens vier academische clusters:
 Cluster Humanities
 Cluster Science and Technology
 Cluster Medicine and Pharmacy
 Cluster Social Sciences, economics and Law
Daarnaast is er ook een centraal aangestuurde cluster voor samenwerking op het gebied van universitair
management.
Alle lopende en geplande activiteiten van de U4 zijn terug te vinden op de website:
http://www.u4network.eu/.





Vanuit de UGent wordt aan ZAP-leden financiering aangeboden voor kwalitatieve onderzoeksprojecten
met doctoraatsfinaliteit die zich binnen deze U4- samenwerking situeren. Projecten die hiertoe in
aanmerking wensen te komen moeten voldoen aan de volgende voorwaarden:
het uitgeschreven projectvoorstel beoogt een onderzoekssamenwerking tussen minstens 2 U4-partners;
er moet kunnen aangetoond worden dat het onderzoeksproject kadert in een groter
onderzoekssamenwerkingsverband waarin minstens 3 van de 4 U4-partners betrokken zijn;
dit onderzoekssamenwerkingsverband moet zich situeren in 1 van de 4 academische U4-clusters.

De tussenkomst vanuit de UGent beperkt zich tot het budget dat gelijkwaardig door elk van de andere betrokken
U4-partners wordt ingebracht in de beoogde onderzoekssamenwerking en kan niet hoger zijn dan het
standaardbudget dat wordt toegekend aan een 2-jarig onderzoeksproject (2016: € 103.500= € 86.000 personeel +
€ 17.500 werking).
Het financieel engagement van de partnerinstelling moet specifiek bestemd zijn voor de realisatie van dit project.

Taal
De voorstellen voor een U4-onderzoeksproject moeten in het Nederlands of Engels worden ingediend.
Indiening
De projectvoorstellen moeten worden ingediend op de voorziene invulformulieren:
http://www.ugent.be/nl/onderzoek/financiering/bof/U4
Uiterlijk op 18 oktober 2016 om middernacht (Belgische tijd) dient een elektronische PDF-versie van de aanvraag
(een vanuit Word geconverteerd document)1 aangeleverd te worden via mail aan BOFapplication@UGent.be
De uiterste indiendatum wordt strikt nageleefd; laattijdige, onvolledige of foutief opgestelde aanvragen worden niet
behandeld.
Het aanvraagformulier dient als volgt te worden benoemd: “familienaam promotor_voornaam promotor_U4aanvraag” . Aanvraagformulier en bijlagen als aparte PDF-bestanden verzenden.

1

Via Bestand < Opslaan en verzenden < PDF of XPS-document maken.
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Van de volgende bijlagen dient één exemplaar bijgevoegd te worden als bijlage.




Verklaring met betrekking tot de voorgestelde cofinanciering door de betrokken U4-partnerinstelling(en)
Indien van toepassing en reeds beschikbaar: gunstig ethisch advies
Indien van toepassing: eigen bijlagen

De vroegst mogelijk startdatum van de aanstellingen op een U4-project is voorzien voor 1 februari 2017. Deze
startdatum is enkel haalbaar indien de betrokkene eerder over een UGent-aanstelling beschikte, indien niet zal de
vroegst mogelijke startdatum 1 maart 2017 zijn.
Evaluatie en toekenning
De aanvragen zullen, ten behoeve van de Onderzoeksraad, worden beoordeeld door de omega-werkgroep, de
bijzondere evaluatiecommissie voor interdisciplinair onderzoek. Bij de evaluatie van projecten zullen de volgende
drie beoordelingscriteria worden gehanteerd. In volgorde van belangrijkheid: de voorgestelde samenwerking (in het
bijzonder de complementariteit van de wetenschappelijke expertise van de partners), de kwaliteit van het
onderzoeksvoorstel, en de sterkte van het onderzoeksconsortium.
Bij de beoordeling van de projectvoorstellen kan de omega-werkgroep de voorkeur geven aan projectvoorstellen
met een duidelijke doctoraatsfinaliteit.

Bekendmaking resultaat
Aanvragers ontvangen een brief waarin het resultaat wordt bekend gemaakt. In deze brief wordt eveneens gemeld
dat kandidaten feedback kunnen opvragen en tot wie ze zich hiervoor kunnen richten.
Wetenschappelijk verslag
Uiterlijk één jaar na beëindiging van het project moet door de promotor een wetenschappelijk verslag elektronisch
worden bezorgd aan BOFapplication@UGent.be. Dit verslag geldt als enige verslaggeving voor het U4onderzoeksproject. Het formulier voor dit verslag is beschikbaar op de website van de Universiteit Gent
http://www.ugent.be/nl/onderzoek/financiering/bof/verslag/verslag.htm

Bijkomende informatie
Voor bijkomende algemene informatie kan u zich wenden tot de afdeling Onderzoekscoördinatie via e-mail
BOF@ugent.be of contacteer mevr. An Moors – tel. 09/264.95.61 of de secretaris van de Onderzoeksraad dr. Dirk
De Craemer.
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TOELICHTING BIJ HET AANVRAAGFORMULIER
In te vullen met lettertype Arial 10.

LUIK I – PROJECTGEGEVENS
1. Administratieve gegevens
1.1
Titel
Bondige titel van het project.
1.2

Promotor (slechts één toegelaten)

De voorstellen moeten worden ingediend door:
(1) een promotor die verbonden is aan de Universiteit Gent en die behoort tot:
a) de leden van het zelfstandig academisch personeel (ZAP)
b) gastprofessor met onderzoeksopdracht
Of door:
(2) werkleiders, hoofdlectoren, docenten, hoofddocenten, hoogleraren en gewoon hoogleraren die behoren tot het
integratiekader aan de Universiteit Gent en beschikken over een doctoraat op proefschrift. In dit geval moet er
verplicht een copromotor opgegeven worden (bij 1.3) die behoort tot categorie (1) van het promotorschap.
De promotor treedt op als enige budgethouder van het project en als woordvoerder. De promotor draagt de
verantwoordelijkheid over de goede uitvoering en rapportering van het project.

1.3

Copromotor (indien van toepassing)

Copromotoren zijn geen budgethouder van de onderzoeksmiddelen die verbonden zijn aan dit mandaat. De
copromotoren moeten, zoals blijkt uit de projectbeschrijving en de werkplanning, een reële coördinerende inbreng
hebben in het doctoraatsonderzoek. Afhankelijk van de categorie waartoe de promotor behoort, wordt het volgende
onderscheid gemaakt:
a)

Indien de promotor behoort tot categorie (1) van het promotorschap, kan facultatief een copromotor
vermeld worden die op het moment van de uiterste indiendatum van deze oproep:
- behoort tot één van de categorieën van de promotor of
- een aanstelling heeft aan de Universiteit Gent (inclusief “FWO postdoctorale onderzoekers” en “IWT
onderzoeksmandaten”), het Universitair Ziekenhuis, VIB Gent, IMEC Gent, iMinds Gent en/of Vlerick
Leuven Gent Management School of aan één van de hogescholen uit de Associatie UGent en
beschikken over een doctoraat op proefschrift.

b)

Indien de promotor tot het integratiekader behoort dan dient er verplicht één copromotor te worden
opgenomen die behoort tot categorie (1) van het promotorschap. Deze verplichting is een gevolg van het feit
dat onderzoekers uit het integratiekader niet als enige promotor van een doctoraat kunnen optreden. In de
aanvraag voor deze financiering dient verplicht ook een copromotor te worden opgenomen die behoort tot een
van deze beide categorieën:
- de leden van het zelfstandig academisch personeel (ZAP)
- gastprofessor met onderzoeksopdracht

Het statuut van de copromotor (inclusief de aard en duur van hun aanstelling) dient gespecificeerd te worden op de
invulformulieren, alsook dient duidelijk vermeld te worden aan welke instelling de copromotor verbonden is. Het
copromotorschap is niet verzoenbaar met een aanstelling ten laste van het project.
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1.4
U4-Partners
Het uitgeschreven projectvoorstel beoogt concrete onderzoekssamenwerking tussen minstens 2 U4-partners.
Daarbij moet tevens worden aangetoond dat het voorgestelde onderzoek zich situeert binnen het kader van een
ruimer onderzoekssamenwerkingsverband waarbij minstens 3 van de 4 U4-partners betrokken zijn.
Gelieve minstens 2 U4-partners (uitgenomen UGent) te vermelden
onderzoekssamenwerkingsverband waartoe dit onderzoeksproject behoort.

die

partner

zijn

in

het

1.5
U4 Thematische Cluster
Het onderzoeksproject moet zich situeren in 1 van de academische U4-clusters:
o Cluster Humanities
o Cluster Science and Technology
o Cluster Medicine and Pharmacy
o Cluster Social Sciences, economics and Law
Gelieve een academische cluster aan te vinken waarbinnen het onderzoekproject zich situeert.
1.6
U4-cofinanciering
De betrokken U4-partner(s) moeten zich engageren om minstens een evenredig deel van het onderzoeksproject te
financieren; de tussenkomst vanuit de UGent beperkt zich tot het budget dat gelijkwaardig door elk van de andere
U4-partners wordt ingebracht en kan niet hoger zijn dan het standaardbudget dat wordt toegekend aan een 2-jarig
onderzoeksproject (2016: € 103.500: € 86.000 personeel + € 17.500 werking). Gelieve aan te duiden hoeveel
financiering zal worden ingebracht door de partner(s), wie deze cofinanciering zal voorzien en wanneer deze van
start zal gaan.
1.7
Parallelle aanvragen
Indien u voor dit project ook financiering aanvroeg bij instellingen/instanties buiten de UGent/U4-partners, gelieve
dit te vermelden.
1.8
Mogelijke ethische en/of bioveiligheidsimplicaties
Hier dient u aan te geven of uw projectvoorstel eventueel ethische en/of bioveiligheidsimplicaties heeft. Meer
bepaald dient u aan te geven of het onderzoek:
- experimenten op de mens betreft?
- experimenten op gewervelde dieren betreft?
- of er een verwerking van persoonsgegevens gebeurt (privacy wetgeving)?
- er gewerkt wordt met genetisch gemodificeerde organismen?
- er gewerkt wordt met biologische agentia, fytopathogenen en/of zoöpathogenen?
Bij een eventuele toekenning zal gevraagd worden om een positief advies van de voor het onderzoeksdomein
bevoegde ethische commissie voor te leggen en/of een bioveiligheidsdossier te attesteren vooraleer het project
van start kan gaan. Het is hierbij aan de promotor om het positief advies tijdig te bezorgen en/of het
bioveiligheidsdossier tijdig te attesteren.
Bij negatieve evaluatie van de ethische commissie wordt het project in principe niet opgestart. Enkel indien na
aanpassing van het project waardoor de ethische en/of bioveiligheidsimplicaties niet meer relevant zijn, het
innovatiedoel haalbaar blijft kan het herwerkte project alsnog uitgevoerd worden.
Indien u reeds beschikt over een positief advies van het ethisch comité dient u een kopie bij de aanvraag te
voegen. Gelieve voor het bioveiligheidsdossier de code (Txx-xxxx) en het nummer van de activiteit op te geven
zoals geregistreerd is bij de dienst van de Milieucoördinator. Het bioveiligheidsdossier hoeft bijgevolg niet in bijlage
gevoegd te worden. Meer informatie over het bioveiligheidsdossier kan u vinden op
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https://www.ugent.be/intranet/nl/op-het-werk/veiligheid/milieu/bioveiligheid of bij de afdeling Milieu 09/264 89 49 (Email : milieu@UGent.be).
1.9
Nederlands- en Engelstalig abstract van het onderzoeksvoorstel
Hier dient u zowel een korte Nederlandstalige als Engelstalige beschrijving van het onderzoeksvoorstel te geven in
maximaal 60 woorden, waarbij naast de titel van het project en het abstract, ook minimaal 3 trefwoorden
aangegeven dienen te worden.
1.10
Disciplinecodes
U dient op zijn minst 1 IWETO-disciplinecode te vermelden. Voor de bestaande disciplinecodes, zie
https://www.ugent.be/nl/onderzoek/activiteiten/disciplinecodes.htm

2. Projectvoorstel
2.1 Probleemstelling, doelstelling, methodologie en fasering samen met volledige bibliografische opgave
van de geciteerde werken (max. 3 blz. exclusief de bibliografie)
Bondige wetenschappelijke uiteenzetting met beschrijving van de doelstelling van het project en de vooruitgang die
het vertegenwoordigt in relatie met de huidige stand van het onderzoek. Het werkplan omvat ook de
wetenschappelijke en technische omschrijving van de geplande activiteiten om de vooropgestelde doelstelling te
bereiken. Vermeld eveneens fasering.
Deze uiteenzetting mag maximaal 3 bladzijden beslaan, en dit geschreven in lettertype Arial, grootte 10 punt.

2.2 Kwalificaties van de onderzoeksgroep
2.2.1 UGent Context en strategie in relatie tot het ingediende voorstel (max 1 blz.)
Situering van het voorgestelde onderzoekswerk in het kader van de verschillende onderzoeksonderwerpen die
relevant zijn voor de aanvraag en die momenteel door de UGent promotor worden bestudeerd of in de toekomst
zouden bestudeerd worden. Eventuele andere onderzoeksonderwerpen van de promotor kunnen hier eveneens
worden aangeduid. Wanneer het een nieuwe onderzoekslijn betreft dan dient dit kort te worden toegelicht en
gemotiveerd.
Deze toelichting mag maximaal 1 bladzijde beslaan, en dit geschreven in lettertype Arial in grootte 10 punt.

2.2.2 Bijdrage van de promotor(en) van de U4 partner universiteit aan het onderzoeksproject
Beschrijf het voorgestelde onderzoek in het kader van de verschillende onderzoeksonderwerpen die relevant zijn
voor de aanvraag en die momenteel door de promotor van de U4 partner universiteit worden bestudeerd of in de
toekomst zouden bestudeerd worden. Geef aan hoe de expertise van de promotor zal bijdragen tot het onderzoek.
2.2.3 Samenwerking met andere onderzoekers, onderzoeksgroepen of instellingen in het kader van het
voorgestelde onderzoekproject
Voorgestelde samenwerking met andere onderzoekers, onderzoeksgroepen of instellingen in het kader van het
voorgestelde onderzoeksproject. Beschrijf ook de aard van samenwerking en de relevantie van deze
samenwerking voor het voorgestelde onderzoeksproject.
2.2.4 Meest belangrijke publicaties van de UGent promotor en de U4 promotor(en) (maximaal vijf per
onderzoeker– niet beperkt in tijd)
Vermeld de meest belangrijke publicaties (maximaal 5 per onderzoeker) van de aanvragende UGent/U4 promotor.
Argumenteer per publicatie het belang en beschrijf de innovatieve waarde van deze publicatie. Het onderwerp van
deze publicaties moet niet noodzakelijk verband houden met het onderwerp van de aanvraag.
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LUIK II – KWALIFICATIE VAN DE UGENT PROMOTOR
1. Wetenschappelijke output per (co)promotor
1.1

Publicaties

GEEF IN DE TABEL DE TOTALEN PER PUBLICATIE CATEGORIE WEER
Geef alle publicaties weer, opgesplitst in de hiernavolgende categorieën met vermelding van alle auteurs per
publicatie. Gelieve de publicaties per categorie chronologisch en genummerd weer te geven. Vermeld enkel de
effectieve, in druk of aanvaarde publicaties. Geef tevens aan welke publicaties in druk zijn of aanvaard werden.
Indien een A1 artikel zowel werd opgenomen in Web of Science als het Vlaams Academisch Bibliografisch
Bestand (VABB) gelieve dit dan enkel te vermelden als A1 artikel.
Via het UGent netwerk en de link https://biblio.ugent.be/person/“UGent ID code: 801 000 00 00 00”/bof kan u uw
bibliografische gegevens rechtstreeks uit de universiteitsbibliotheek ophalen in het juiste BOF formaat.2
U hoeft hiervoor enkel uw UGent personeelsnummer in te voegen in bovenstaande link (het rode deel van de link).
Daarna kan u de gegevens eenvoudig omzetten naar een Word bestand en toevoegen achteraan aan uw
aanvraagdossier. Het is steeds mogelijk om in dit Word bestand gegevens aan te passen /toe te voegen. Bij het
toevoegen van extra publicaties dient u ook de bijgevoegde samenvattende tabel manueel aan te passen. Nieuwe
ZAP-leden van wie de publicaties nog niet in biblio opgenomen zijn, kunnen de gevraagde gegevens hieronder ook
manueel invullen.
In dit document worden de volgende gegevens weergegeven:





Alle UGent-publicaties en UGent-doctoraten (zowel als promotor en copromotor).
Een vast tijdsvenster wordt automatisch geselecteerd zoals voorzien in de BOF-oproep: enkel de laatste 5
jaar worden weergegeven, behalve voor B1 en C2 (deze zijn onbeperkt in tijd).
5 jaar = vandaag terug naar 1 januari - vijf jaar geleden + toekomstige (in press) publicaties. De datum van
de export staat steeds bovenaan vermeld.
De citatiestijl is vast, hierbij worden in principe alle auteurs* weergegeven en worden de publicaties
genummerd/geordend per deelrubriek (A1, A2, …). Het ordenen binnen de deelrubriek gebeurt
chronologisch.
*Wanneer er + 25 auteurs bij een publicatie betrokken zijn worden enkel de eerste 25 auteurs getoond,
daarna wordt er ev. getrunkeerd, de betrokken auteur getoond, en ev. weer getrunkeerd + de laatste auteur
weergegeven.




De samenvattende overzichtstabel wordt automatisch ingevuld op basis van deze gegevens.
Voor A1-publicaties tot 2014 worden ranking en impactfactor getoond.

Om alle kandidaten gelijke kansen te bieden, zullen na de uiterlijke indiendatum geen bibliografische aanvullingen
meer aanvaard worden.

A1

P1

2

Web of Science
A1-artikels opgenomen in ISI Web of Knowledge (Science Citation Index, Social Science Citation
Index, Arts and Humanities Citation Index) - beperkt tot artikels van het type: article, review, letter,
note, proceedings paper – sinds januari 2011 tot de indiendatum. Verplicht aan te vullen met
de impactfactor en de ranking van het tijdschrift tot 2014- Indien het tijdschrift verschillende
rankings heeft, dient de hoogste vermeld te worden. (impactfactor en ranking zie
http://apps.webofknowledge.com/).
Artikels in Proceedings opgenomen in één van de ISI Web of Science databanken ‘Conference
Proceedings Citation Index – Science’of ‘Conference Proceedings Citation Index – Social Science
and Humanities’ en beperkt tot publicaties van het type: article, review, letter, note, proceedings

Indien u problemen zou ondervinden bij het ophalen van uw bibliografische gegevens gelieve contact op te nemen met BOF@UGent.be.
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paper, met uitzondering van de publicaties die reeds onder de rubriek (A1) zijn opgenomen –
sinds januari 2011 tot de indiendatum.
Volledige artikels met uitsluiting van abstracts, vermeld het eerste en laatste
paginanummer.

VABB/ A

VABB/ B1

VABB/ B2

VABB/ B3

VABB/ P

A2

A3
B1
B2
B3
C1

C2

VABB
Artikels opgenomen in het Vlaams Academisch Bibliografisch Bestand voor de Sociale en Humane
Wetenschappen (VABB-SHW) (zie: http://www.ecoom.be/nl/vabb : Webtoegang tot het VABBSHW / Online access to the database) die niet werden opgenomen in Web Science – sinds
januari 2011 tot de indiendatum.
Auteur of co-auteur van boeken opgenomen in het Vlaams Academisch Bibliografisch Bestand
voor de Sociale en Humane Wetenschappen (VABB-SHW) (zie: : http://www.ecoom.be/nl/vabb :
Webtoegang tot het VABB-SHW / Online access to the database) – sinds januari 2011 tot de
indiendatum.
Hoofdstukken in boeken (geen proceedings van conferenties) opgenomen in het Vlaams
Academisch Bibliografisch Bestand voor de Sociale en Humane Wetenschappen (VABB-SHW) –
sinds januari 2011 tot de indiendatum.
Boeken als editor (inclusief editor van proceedings) niet inbegrepen in VABB/ B1 of VABB/ B2 –
opgenomen in het Vlaams Academisch Bibliografisch Bestand voor de Sociale en Humane
Wetenschappen (VABB-SHW) – sinds januari 2011 tot de indiendatum.
Bijdragen in Conference Proceedings erkend door het Vlaams Academisch Bibliografisch Bestand
voor de Sociale en Humane Wetenschappen (VABB-SHW) – sinds januari 2011 tot de
indiendatum.
Overige
Artikels in ruim verspreide wetenschappelijke tijdschriften waarvan de ingezonden manuscripten
beoordeeld zijn door internationale deskundigen en die niet inbegrepen zijn in A1 of VABB/ A –
sinds januari 2011 tot de indiendatum.
Artikels in nationale tijdschriften met leescomité, niet inbegrepen in A1, VABB/ A of A2 – sinds
januari 2011 tot de indiendatum.
Auteur of co-auteur van boeken (beperkt tot boeken uitgegeven bij een wetenschappelijke
uitgeverij – geen syllabi, geen scripties) niet inbegrepen in VABB/ B1 – geen beperking in tijd.
Hoofdstukken in boeken (geen proceedings van conferenties) niet inbegrepen in VABB/ B2 –
sinds januari 2011 tot de indiendatum.
Boeken als editor (inclusief editor van proceedings) niet inbegrepen in VABB/ B3 – sinds januari
2011 tot de indiendatum.
Artikels in Proceedings van wetenschappelijke congressen, niet inbegrepen in vorige rubrieken A1, VABB/ A, A2, A3 of P1 – sinds januari 2011 tot de indiendatum.
Volledige artikels met uitsluiting van abstracts, vermeld het eerste en laatste
paginanummer.
Octrooien, chronologisch geordend – geen beperking in tijd.

Bent u de laatste 5 jaar afwezig geweest wegens zwangerschapsverlof, langdurig ziekteverlof, ouderschapsverlof,
zorgverlof of andere? Zo ja, hoeveel maanden was u afwezig? Bij het beoordelen van het dossier zal rekening
gehouden worden met de beschikbare tijd voor het produceren van wetenschappelijke output.

1.2

Verdedigde doctoraten waarvan u effectief promotor of co/medepromotor was sinds januari 2011
tot de indiendatum. Afzonderlijk in te vullen door de promotor en de eventuele copromotor
Geef met volledige referenties op: naam doctoraatstudent, instelling, naam promotor, datum, titel.
U kan deze informatie via het UGent netwerk en de link https://biblio.ugent.be/person/“UGent ID code: 801 000 00
00 00”/bof rechtstreeks uit de universiteitsbibliotheek ophalen in het juiste BOF formaat. Voor meer details zie 1.1
publicaties.
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1.3

Verdedigde doctoraten waarvoor u begeleiding en ondersteuning bood (zonder officieel de
promotor te zijn) sinds januari 2011 tot de indiendatum. Afzonderlijk in te vullen door de promotor
en de eventuele copromotor
Geef met volledige referenties op: naam doctoraatstudent, instelling, naam promotor, datum van verdediging, titel
en aard van de supervisie: lid van begeleidingscommissie of supervisie op regelmatige basis.
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LUIK III– DE PARTNERUNIVERSITEIT
1. Administratieve gegevens van de promotor aan de U4-partneruniversiteit
Geef de gegevens van de promotor die verbonden is aan de U4-partnerinstelling waarmee zal worden
samengewerkt in het kader van dit onderzoeksproject.
Indien er meer dan 1 U4-partner betrokken is bij de uitvoering van het onderzoeksproject kan u hier de
gegevens van meerdere promotoren vermelden.

2. Wetenschappelijke output van de promotor aan de U4 partner universiteit
2.1

Publicaties

GEEF IN DE TABEL DE TOTALEN PER PUBLICATIE CATEGORIE WEER
Geef alle publicaties weer, opgesplitst in de hiernavolgende categorieën met vermelding van alle auteurs per
publicatie. Gelieve de publicaties per categorie chronologisch en genummerd weer te geven. Vermeld enkel de
effectieve, in druk of aanvaarde publicaties. Geef tevens aan welke publicaties in druk zijn of aanvaard werden.
Om alle kandidaten gelijke kansen te bieden, zullen na de uiterlijke indiendatum geen bibliografische aanvullingen
meer aanvaard worden.

A1

P1

A2

A3
B1
B2
B3
C1

C2

Web of Science
A1-artikels opgenomen in ISI Web of Knowledge (Science Citation Index, Social Science Citation
Index, Arts and Humanities Citation Index) - beperkt tot artikels van het type: article, review, letter,
note, proceedings paper – sinds januari 2011 tot de indiendatum. Verplicht aan te vullen met
de impactfactor en de ranking van het tijdschrift - bij voorkeur de impactfactor en de ranking van
het jaar van publicatie, of indien (nog) niet beschikbaar de meest recente impactfactor en de
ranking. Indien het tijdschrift verschillende rankings heeft, dient de hoogste vermeld te worden.
(impactfactor en ranking zie http://apps.webofknowledge.com/).
Artikels in Proceedings opgenomen in één van de ISI Web of Science databanken ‘Conference
Proceedings Citation Index – Science’of ‘Conference Proceedings Citation Index – Social Science
and Humanities’ en beperkt tot publicaties van het type: article, review, letter, note, proceedings
paper, met uitzondering van de publicaties die reeds onder de rubriek (A1) zijn opgenomen –
sinds januari 2011 tot de indiendatum.
Volledige artikels met uitsluiting van abstracts, vermeld het eerste en laatste
paginanummer.

Overige
Artikels in ruim verspreide wetenschappelijke tijdschriften waarvan de ingezonden manuscripten
beoordeeld zijn door internationale deskundigen en die niet inbegrepen zijn in A1 – sinds januari
2011 tot de indiendatum.
Artikels in nationale tijdschriften met leescomité, niet inbegrepen in A1 of A2 – sinds januari 2011
tot de indiendatum.
Auteur of co-auteur van boeken (beperkt tot boeken uitgegeven bij een wetenschappelijke
uitgeverij – geen syllabi, geen scripties) – geen beperking in tijd.
Hoofdstukken in boeken (geen proceedings van conferenties) – sinds januari 2011 tot de
indiendatum.
Boeken als editor (inclusief editor van proceedings) – sinds januari 2011 tot de indiendatum.
Artikels in Proceedings van wetenschappelijke congressen, niet inbegrepen in vorige rubrieken A1, A2, A3 of P1 – sinds januari 2011 tot de indiendatum.
Volledige artikels met uitsluiting van abstracts, vermeld het eerste en laatste
paginanummer.
Octrooien, chronologisch geordend – geen beperking in tijd.
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Bent u de laatste 5 jaar afwezig geweest wegens zwangerschapsverlof, langdurig ziekteverlof, ouderschapsverlof,
zorgverlof of andere? Zo ja, hoeveel maanden was u afwezig? Bij het beoordelen van het dossier zal rekening
gehouden worden met de beschikbare tijd voor het produceren van wetenschappelijke output.

2.2

Verdedigde doctoraten waarvan u effectief promotor of co/medepromotor was sinds januari 2011
tot de indiendatum.
Geef met volledige referenties op: naam doctoraatstudent, instelling, naam promotor, datum, titel.

2.3

Verdedigde doctoraten waarvoor u begeleiding en ondersteuning bood (zonder officieel de
promotor te zijn) sinds januari 2011 tot de indiendatum.
Geef met volledige referenties op: naam doctoraatstudent, instelling, naam promotor, datum, titel en aard van de
supervisie: lid van begeleidingscommissie of supervisie op regelmatige basis.

2.4
Curriculum Vitae
Gelieve het CV van de buitenlandse promotor toe te voegen. (zonder publicatielijst, publicaties dienen vermeld te
worden in sectie III. 2.1 van het aanvraagformulier)
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