
Aanvraag 

Toelating voor doctorandi
(op basis van een Vlaams of Nederlands masterdiploma) 

F-nummer:
Versie:
Eigenaar:
Contact:

ADOND5
8/2021-01-01
Onderwijsadministratie
www.uantwerpen.be/helpdesk-inschrijvingen

Voorbehouden voor de centrale studentenadministratie 
Datum ontvangst: Datum verzending naar faculteit:

Het formulier is enkel geldig met de stempel van de centrale studentenadministratie 

Belangrijke informatie voor de aanvrager
Dit formulier moet met behulp van Acrobat Reader elektronisch ingevuld worden door de aanvrager met een diploma van master (of gelijkwaardig) van een 
onderwijsinstelling in de Vlaamse Gemeenschap of in Nederland die het diploma van doctor wenst te behalen aan de Universiteit Antwerpen.  Dit formulier 
moet samen met de gevraagde documenten (zie instructies) via de helpdesk van de centrale studentenadministratie http://
www.uantwerpen.be/helpdesk-inschrijvingen ingediend worden.  Het indienen van de aanvraag kan op elk moment van het academiejaar gebeuren. Aan 
een doctoraatsstudent kan op initiatief van de promotor een fiscaal vrijgestelde doctoraatsbeurs worden toegewezen.  Het aparte aanvraagdossier 
doctoraatsbeurs moet worden ingediend bij het Departement Personeel en Organisatie en staat los van deze aanvraag. Meer informatie te bekomen via 
dpo@uantwerpen.be 

Voornaam:     
Geslacht:

Identificatie- en contactgegevens van de aanvrager 
Familienaam:
Geboortedatum (dd/mm/jjjj):     
Nationaliteit:
Was u reeds student aan de Universiteit Antwerpen?
Telefoon:
E-mail:

Informatie betreffende het gewenste doctoraat 
Ik wens een doctoraat te behalen in de discipline

Naam en faculteit van de promotor van de Universiteit Antwerpen:

Opties:
      Vink aan en kies een tweede discipline indien het gaat over een interdisciplinair doctoraat.  De tweede discipline mag niet behoren tot het studiegebied 
van de eerste gekozen discipline (zie het doctoraatsreglement voor het overzicht van studiegebied en disciplines):

     Naam en faculteit van de promotor van de Universiteit Antwerpen van de tweede discipline:

 Deze aanvraag gaat over een wijziging van discipline (de wijziging start in het volgende academiejaar na herinschrijving)

Informatie betreffende de relevante vooropleiding
Ik ben in het bezit van het volgende diploma van master:     
behaald aan de volgende Vlaamse of Nederlandse universiteit: 
op (dd/mm/jjjj):

Toestemming tot controle en akkoord voor de aanvraag
Ondergetekende geeft toelating aan de Universiteit Antwerpen om de hierboven vermelde instelling of de instellingen en bedrijven vermeld in het CV in 
bijlage te contacteren om de gegevens betreffende de onderwijs- en professionele loopbaan te controleren.  Deze instellingen en bedrijven krijgen de 
toelating om deze informatie vrij te geven aan de Universiteit Antwerpen zonder dat dit gevolgen kan hebben voor de betrokken instellingen en bedrijven. 
Ik bevestig dat alle informatie in dit dossier correct en authentiek is.  Ik bevestig dat ik de instructies gelezen en begrepen heb. 

Datum:
Handtekening aanvrager:

Opmerkingen: 



INSTRUCTIES 
bij de  Aanvraag “Toelating voor doctorandi (op basis van een Vlaams of Nederlands masterdiploma)” 

Voor alle vragen, gebruik de helpdesk van de centrale onderwijsadministratie: http://www.uantwerpen.be/helpdesk-inschrijvingen 

Doctoreren aan de Universiteit Antwerpen bestaat uit het verrichten van wetenschappelijk onderzoek en het volgen van een doctoraatsopleiding onder de 
begeleiding van een promotor.  Voor de toelatingsprocedure kan gestart worden, dien je dus eerst contact op te nemen met een zelfstandig academisch 
personeelslid die bereid is om als promotor van je proefschrift op te treden.  Informatie over het onderzoek aan de Universiteit Antwerpen vind je op 
https://www.uantwerpen.be/onderzoek/. 

Na het vinden van een promotor kan je een aanvraagdossier indienen.  Hieronder vind je de beschrijving van de documenten die aanwezig moeten zijn opdat 
je aanvraag ontvankelijk is.  Op basis van dit dossier zal de betrokken faculteit binnen de zes tot acht weken beslissen of je wordt toegelaten tot de inschrijving 
voor de voorbereiding van een proefschrift in de gewenste discipline.  Na goedkeuring van de aanvraag zal er tevens een doctoraatscommissie worden 
samengesteld.  De centrale studentenadministratie zal je na beoordeling van de aanvraag via email informeren over de beslissing en over het verdere verloop 
van de inschrijving. 

A. Volgende documenten dienen altijd aanwezig te zijn in het dossier:
1. het ingevulde en ondertekende aanvraagformulier “Toelating voor doctorandi (op basis van een Vlaams of Nederlands

masterdiploma)” (zie pagina 1)
2. een fotokopie van het paspoort of de identiteitskaart
3. een curriculum vitae (CV), waarbij minimaal wordt vermeld

• je officieel adres (en contactadres indien verschillend van je officieel adres)
• overzicht van alle gevolgde studies in het hoger onderwijs
• indien van toepassing: overzicht van alle onderzoeksgerelateerde en professionele activiteiten (inclusief publicaties en referenties)

4. een samenvatting van het onderzoeksproject (min 200 - max 400 woorden) met onderaan de vermelding van alle betrokken promotoren
(naam, faculteit, instelling).  De samenvatting wordt ondertekend door een promotor van de Universiteit Antwerpen waarbij de naam en
handtekening wordt voorafgegaan door de vermelding “Voor akkoord”.

5. in het geval van een interdisciplinair doctoraat moet tevens een uitgebreide motivering toegevoegd worden waaruit blijkt dat het
onderzoek een interdisciplinair karakter heeft.  De motivering moet aantonen dat voldaan is aan de volgende drie criteria:
a. De beide studiegebieden en expertises die worden samengebracht, liggen voldoende ver uit elkaar;
b. De inbreng van expertise, kennis en methodologieën vanuit elk van beide studiegebieden is substantieel en strikt noodzakelijk om het

onderzoeksvoorstel succesvol te kunnen uitvoeren. Het onderzoek is geen combinatie van monodisciplinaire onderzoekslijnen die 
onder supervisie van verschillende onderzoekers worden uitgevoerd. Geen enkele van de studiegebieden is een
‘bijkomend/bijkomstig’ studiegebied;

c. De inzichten die verkregen worden bij de uitvoering van het onderzoeksvoorstel, resulteren in nieuwe wetenschappelijke inzichten in 
beide studiegebieden of in een kennisuitbreiding in een nieuw (ontluikend) studiegebied.

De aanvraag moet ondersteund worden door minstens één promotor uit elke discipline.  De motivering moet door de betrokken 
promotoren ondertekend worden. 

B. Volgende documenten dienen naast A. extra aanwezig te zijn indien je wenst in te schrijven op basis van een 
masterdiploma van een andere Vlaamse hogeronderwijsinstelling dan de Universiteit Antwerpen1:
1. een kopie van het diploma van master (of gelijkwaardig) dat toelating geeft tot de inschrijving voor de voorbereiding van een

doctoraatsproefschrift
Kandidaat-doctorandi die in hun laatste jaar van hun masteropleiding zitten die toegang moet geven tot het doctoraat, moeten een officiële brief van hun 
instelling bij hun dossier voegen die bevestigt dat ze in aanmerking kunnen komen om het diploma op het einde van het lopende academiejaar te behalen 
(bewijs van inschrijving in diplomajaar).  Tevens dienen recente puntenlijsten van de desbetreffende opleiding bij het dossier gevoegd te worden. 

C. Volgende documenten dienen naast A. extra aanwezig te zijn indien je wenst in te schrijven op basis van een masterdiploma 
van een Nederlandse hogeronderwijsinstelling:
1. een kopie van het diploma van master (of gelijkwaardig) dat toelating geeft tot de inschrijving voor de voorbereiding van een 

doctoraatsproefschrift
Kandidaat-doctorandi die in hun laatste jaar van hun masteropleiding zitten die toegang moet geven tot het doctoraat, moeten een officiële brief van hun 
instelling bij hun dossier voegen die bevestigt dat ze in aanmerking kunnen komen om het diploma op het einde van het lopende academiejaar te 
behalen. 

2. een volledig overzicht van de gevolgde opleidingsonderdelen van de master (‘academic transcript’).
Het ‘academic transcript’ omvat ten minste de volgende gegevens, opgesteld in het Nederlands, Engels, Frans of Duits: 
• alle gevolgde opleidingsonderdelen;
• de studieomvang (uitgedrukt in contacturen of studiepunten);
• de individuele examenresultaten en de eindbeoordeling van het geheel;
• de masterthesistitel en een samenvatting van de inhoud (max 1 A4);

De documenten moeten voorzien zijn van de stempel van de uitreikende hogeschool of universiteit.  Een beëdigde vertaling is niet nodig. 

Opmerking: de faculteit kan tijdens het onderzoek van het dossier steeds bijkomende documenten opvragen. 

Ingediende documenten worden nooit teruggegeven.  Maak steeds de nodige kopies voor je de aanvraag indient. 

1 Het bezit van het diploma van de Universiteit Antwerpen wordt gecontroleerd door de onderwijsadministratie 
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