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“Aanvullende” richtlijnen voortgangsrapport (doctoraatsopleiding) 

 
Puntentabel: 
De puntentabel is terug te vinden in het Aanvullend facultair reglement: 
https://www.uantwerpen.be/nl/onderzoek-en-innovatie/doctoreren-en-postdoc/antwerp-doctoral-
school/doctoraatsopleiding/doctoreren-van-a-tot-z/doctoraatsreglementen/ 
 
Competentieprofiel: 
https://www.uantwerpen.be/nl/onderzoek/doctoreren-en-
postdoc/ads/doctorandus/doctoraatsopleiding/competentieprofiel/ 
 
Algemene informatie: 
https://www.uantwerpen.be/nl/onderzoek/doctoreren-en-
postdoc/ads/doctorandus/doctoraatsopleiding/voortgangsrapport/ (afsluiten doctoraatsopleiding) 
 
https://www.uantwerpen.be/nl/onderzoek/doctoreren-en-
postdoc/ads/doctorandus/doctoraatsopleiding/supplement/ (supplement bij getuigschrift) 
 
 
Aanvullende informatie: 
 
- Vul de tabel in met de gegevens van het voorbije jaar (vermeld enkel de nog niet gehonoreerde 

activiteiten). 

- Vul voor elke activiteit het “overeenstemmende” tabelnummer in. 

- Vermeld voldoende details (titel activiteit, plaats, datum, duur, organisator, auteurslijst, ...).  

- Vermeld de auteurslijst bij posterverdedigingen, publicaties en presentaties + zet uw naam in het 

vet.  Voor posterverdedigingen worden enkel punten toegekend wanneer de student 1e auteur is. 

- Rond punten af met maximum 1 cijfer na de komma. 

- Studenten die een aanzienlijk deel van hun doctoraat in het buitenland verrichten, krijgen in de 

categorie 1.3 (onderzoeksverblijf) niet alle punten toegekend aangezien de activiteiten 

plaatsvinden in het kader van het doctoraat. 

- Eerstejaarsdoctorandi moeten nog geen “voortgangsrapport doctoraatsopleiding” indienen.   

 
Aanvullende informatie puntentabel: 
 

Biotechdag / Open bedrijvendag 0,1 punt / uur 

Geven voordracht Capita Selecta Centrum Medische 

Genetica  

1 punt 

VIB seminarie + PhD dag 1 punt + 0,8 punt 

VIB lezing 0,1 punt / uur 

Passief bijwonen van een congres:  

https://www.uantwerpen.be/nl/onderzoek-en-innovatie/doctoreren-en-postdoc/antwerp-doctoral-school/doctoraatsopleiding/doctoreren-van-a-tot-z/doctoraatsreglementen/
https://www.uantwerpen.be/nl/onderzoek-en-innovatie/doctoreren-en-postdoc/antwerp-doctoral-school/doctoraatsopleiding/doctoreren-van-a-tot-z/doctoraatsreglementen/
https://www.uantwerpen.be/nl/onderzoek/doctoreren-en-postdoc/ads/doctorandus/doctoraatsopleiding/competentieprofiel/
https://www.uantwerpen.be/nl/onderzoek/doctoreren-en-postdoc/ads/doctorandus/doctoraatsopleiding/competentieprofiel/
https://www.uantwerpen.be/nl/onderzoek/doctoreren-en-postdoc/ads/doctorandus/doctoraatsopleiding/voortgangsrapport/
https://www.uantwerpen.be/nl/onderzoek/doctoreren-en-postdoc/ads/doctorandus/doctoraatsopleiding/voortgangsrapport/
https://www.uantwerpen.be/nl/onderzoek/doctoreren-en-postdoc/ads/doctorandus/doctoraatsopleiding/supplement/
https://www.uantwerpen.be/nl/onderzoek/doctoreren-en-postdoc/ads/doctorandus/doctoraatsopleiding/supplement/
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volledige dag / halve dag 0,8 punt / 0,4 punt 

Lid van een raad (= niet discipline gebonden) 0,1 punt éénmalig per raad 

Lid DDC (= niet discipline gebonden) 0,5 punt per jaar 

− Wetenschapsfeest 

− Kinderuniversiteit 

− Open Campusdag 

− SIDIN 

− Scientists @ Work 

volledige dag / halve dag 

 

 

 

 

 

1 punt / 0,5 punt 

Bijwonen van een doctoraatsverdediging  0,1 punt 

Begeleiding van een niet UA-thesis van 1 maand  1 punt 

Ba scriptie begeleiding  1 punt  

(+ Ma thesis: max. 2 punten) 

Ma thesis begeleiding 2 punten  

(+ Ba scriptie: max. 2 punten) 

Ma stage begeleiding 1 punt 

Gelijkaardige practica die meermaals worden gegeven 1 maal gehonoreerd per academiejaar 

Stage in bedrijf 0,5 punt/5 werkdagen, max. 5 punten 

Bedrijfsbezoeken  niet gehonoreerd 

Lab meetings (interne voordrachten)  niet gehonoreerd 

Andere begeleidingen dan een scriptie, thesis of stage < 

1 maand  

niet gehonoreerd 

Publicatie van abstracten niet gehonoreerd  

(wel voor bijhorende voordracht/poster) 

Beursaanvragen (schrijven + verdedigen project) niet gehonoreerd  

 

Jaarlijks VITO verslag niet gehonoreerd  

Onderzoeksprijs (op naam van de student) 0,2 

 


