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Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen  
Universiteit Antwerpen
Faculteitsregistratie voor doctoraatsproject  
en doctoraatsopleiding  

Gelieve dit document, na bespreking met je promotor(en), ingevuld naar 
ons terug te sturen: phd.ggw@uantwerpen.be, met je promotoren in copy. 
Danku!  
Vriendelijke groeten, Kristin en Liesbet

Datum:

De promotor,
heeft deze aanvraag gelezen en goedgekeurd op:

1. CV
Naam:
Voornaam:
Geboortedatum:
Geboorteplaats, land:

Straat, nummer:
Postcode, woonplaats, land:
Email:
Telefoon:

Masterdiploma of gelijkwaardig:
Datum:  
Uitgereikt door (instelling, land):
Titel afstudeerwerk:

Andere diploma’s:

mailto:phd.ggw%40uantwerpen.be?subject=Faculteitsaanvraag%20-%20nieuwe%20doctorandus
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PROFESSIONEEL CURRICULUM:



3

PUBLICATIES:
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2. Jouw Project
Diende je al een aanvraag in, voor toelating doctoraat bij de centrale onderwijsadministratie? 

 Nee  Ja
      dit is nu je eerste stap!

Betreft het een dubbeldoctoraat doctoraat?

 Nee Ja, met welke universiteit?
  Diende je al een aanvraag in, voor toelating dubbeldoctoraat  Nee Ja
  bij de Antwerp Doctoral School? dit is nu je eerste stap!

Startdatum doctoraatsonderzoek:
Verwachte indiendatum van doctoraatsthesis (kwartaal/jaar):

Werktitel van het onderzoeksproject:

Promotor(en): 
max. 4 waarvan minstens 1 UAntwerpen-ZAP-lid en maximaal 3 van de AUHA:
1. Naam:
 Onderzoeksgroep:
 Email:
2. Naam:
 Onderzoeksgroep:
 Email:
3. Naam:
 Onderzoeksgroep:
 Email:
4. Naam:
 Onderzoeksgroep:
 Email:

Begeleider (indien van toepassing):
 Naam:
 Onderzoeksgroep:
 Email:

Begeleider (indien van toepassing):
 Naam:
 Onderzoeksgroep:
 Email:

Betrokken disciplines en/of betrokken ZAP-leden
Geef aan hoe dit project kadert in de lopende onderzoeksactiviteiten van de betrokken onderzoeksgroepen.

https://www.uantwerpen.be/nl/onderzoek/doctoreren-en-postdoc/hoe-begin-je-eraan-/aanvraag-doctoraat/
https://www.uantwerpen.be/nl/centra/antwerp-doctoral-school/dubbeldoctoraten/procedure-dubbeldoct/
https://www.uantwerpen.be/nl/onderzoek/doctoreren-en-postdoc/hoe-begin-je-eraan-/aanvraag-doctoraat/
https://www.uantwerpen.be/nl/centra/antwerp-doctoral-school/dubbeldoctoraten/procedure-dubbeldoct/
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Situering project (max. 1 blz)
Bespreek de huidige state-of-the-art en wat het voorgestelde onderzoek hiertoe zal bijdragen.
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Onderzoeksvragen, methodes en patiëntenpopulatie (min 1 en max 2 blz)
Omschrijf duidelijk de verschillende onderzoeksvragen en voor iedere onderzoeksvraag de onderzoeksmethoden die je zal gebruiken. 
Bij klinische studies dient ook het aantal te includeren patiënten onderbouwd te worden met een poweranalyse. 
Definieer de verschillende mijlpalen in het onderzoek.
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3. Jouw Programma

Planning voor het doctoraatstraject
Geef een planning van je gehele doctoraatstraject weer in een Gantt diagram en een meer gedetailleerde planning voor het eerste jaar. 
voeg deze gantt chart toe aan dit document.  ok

Planning doctoraatsopleiding
De doctoraatsopleiding is verplicht voor elke doctorandus. Je vindt informatie op de website van de  antwerp doctoral school 
(geplande algemene cursussen, interuniversitaire DOCOP etc.). 
Bespreek het nut van de algemene cursussen in het kader van je doctoraat met je promotor.  ok 

Begeleiding van het doctoraatstraject 
gebeurt enerzijds door de individuele doctoraatscommissie en anderzijds door de doctoraatsevaluatiecommissie (DEC), zie art. 20 t/m 28 van het 
facultair doctoraatsreglement Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen. Gelieve kort te motiveren bij welke van de 3 DEC 
(klinisch onderzoek, fundamenteel onderzoek of volksgezondheid) jouw onderzoek thuishoort.

Financiering van het onderzoek

Nee Ja, Interne financiering:
Ja, Externe financiering:

Duur van financiering:
Plan van aanpak voor verdere financiering:

Alle informatie over doctoreren aan de Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen, vind je op onze website.

https://smallpdf.com/merge-pdf
https://www.uantwerpen.be/nl/centra/antwerp-doctoral-school/doctoraatsopleiding/
https://www.uantwerpen.be/nl/overuantwerpen/faculteiten/geneeskunde-gezondheidswetenschappen/onderzoek-innovatie/doctoreren/
https://www.uantwerpen.be/nl/overuantwerpen/faculteiten/geneeskunde-gezondheidswetenschappen/onderzoek-innovatie/doctoreren/
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