Aanvullend reglement doctoraat en doctoraatsopleiding

Faculteit Rechten
I. Algemene bepalingen
Art. 1. Dit reglement is van toepassing op de doctoraatsstudies aan de faculteit Rechten
van de Universiteit Antwerpen. Deze studies omvatten de doctoraatsopleiding en het doctoraat op
proefschrift. Het is aanvullend bij de decretale bepalingen zoals voorzien in het decreet van 04-042003 betreffende de herstructurering van het hoger onderwijs in Vlaanderen in verband met het behalen van de academische graad van doctor en bij het UA-doctoraatsreglement (goedgekeurd door
de Onderwijsraad UA dd. [16-12-2008], de Onderzoeksraad dd. [12.01.2009] en door de Raad van
Bestuur UA dd. [17-03-2009]), en houdt rekening met de UA-basisnota inzake doctoraatsopleiding,
goedgekeurd door de Onderwijsraad UA dd. [08-06-2004], de Onderzoeksraad UA dd. [14-06-2004]
en door de Raad van Bestuur UA dd. [29-06-2004].
Art. 2. Binnen de faculteit Rechten zijn de volgende raden en commissies bevoegd voor de doctoraatsstudies: de faculteitsraad (FR), de individuele doctoraatscommissies (IDC), de facultaire DOCOPcommissie (FDC), de reguliere masterexamencommissies (EC), en de facultaire DOCOP-coördinator.
Art. 3. De faculteitsraad heeft inzake de doctoraatsstudies beslissingsbevoegdheid over:
§1.
de toelating tot de doctoraatsstudies, op basis van een geschiktheidsonderzoek van de
kandidaat en van het voorgestelde onderzoeksproject (cf. Art. 9 van het UAdoctoraatsreglement);
§2.
het bepalen van het eventuele opleidingsprogramma tijdens het doctoraat voor kandidaten bedoeld in artikel 10 van het UA-doctoraatsreglement;
§3.
het bepalen van het eventuele voorbereidingsprogramma voor kandidaten bedoeld in artikel 11 of 13 van het UA-doctoraatsreglement en het aanduiden van de examencommissie
die bevoegd is voor dit voorbereidingsprogramma;
§4.
het aanduiden van de promotor(en) van het proefschrift (cf. Art. 15 van het UAdoctoraatsreglement);
§5.
de samenstelling van de individuele doctoraatscommissies (IDC) en de aanduiding van de
voorzitter (cf. Art. 17 van het UA-doctoraatsreglement);
§6.
het aanvullend facultair reglement doctoraat en doctoraatsopleiding;
§7.
het aanduiden van de facultaire DOCOP-coördinator, die tevens voorzitter is van de facultaire DOCOP-commissie (FDC) en van de leden van de FDC;
§8.
de goedkeuring van de evaluatieverslagen van de individuele doctoraatscommissies naar
aanleiding van de jaarlijkse vorderingsrapporten van het doctoraatsonderzoek (cf. Art. 22
van het UA-doctoraatsreglement);
§9.
de toelating tot het neerleggen van het proefschrift in een vreemde taal (cf. Art. 24 van
het UA-doctoraatsreglement);
§10. de samenstelling van de doctoraatsjury, het aanduiden van de voorzitter, het vastleggen
van de gegevens van de openbare verdediging van het proefschrift en de controle of de
doctoraatsstudent beschikt over het bewijs dat aan de voorwaarde van artikel 4 van het
UA-doctoraatsreglement werd voldaan (cf. Art. 26 van het UA-doctoraatsreglement);
§11. de punten in artikel 4 van dit reglement, zoals geadviseerd door de IDC.
Art. 4. De IDC heeft inzake de doctoraatsopleiding adviesbevoegdheid aan de faculteitsraad voor:
§1.
de evaluatie van het jaarlijkse vorderingsrapport over het doctoraatsonderzoek van de
betrokken doctorandus/a (cf. Art. 22 van het UA-doctoraatsreglement);
§2.
geschillen tussen doctorandus/a en promotor(en).
Art. 5. De FDC heeft inzake de doctoraatsopleiding beslissingsbevoegdheid voor:
§1.
de coördinatie en de organisatie van disciplinegebonden en niet-disciplinegebonden onderdelen van de doctoraatsopleiding;
§2.
het beheer van het facultaire DOCOP-budget;
§3.
het verlenen van gehele of gedeeltelijke vrijstellingen, zoals bedoeld in Art. 17 en artikel
22 van dit reglement;
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§4.

het beroep van een doctorandus/a tegen de beslissing van de facultaire DOCOPcoördinator omtrent de honorering van zijn/haar activiteiten binnen de doctoraatsopleiding (cf. artikel 25 van dit reglement).

Art. 6. De facultaire DOCOP-coördinator (tevens voorzitter van de FDC) is beslissingsbevoegd voor:
§1.
de evaluatie en de goedkeuring van het dossier doctoraatsopleiding van de doctorandus/a
en de toekenning van het getuigschrift doctoraatsopleiding;
§2.
de opvolging van het eventuele opleidingsprogramma van de betrokken doctorandus/a
zoals bepaald door de faculteitsraad (artikel 3, §2 van dit reglement);
§3.
de goedkeuring van de uitgaven aangerekend op het facultaire DOCOP-budget.
Art. 7. De EC heeft beslissingsbevoegdheid over het vervullen van de voorwaarden van een voorbereidingsprogramma dat door de DR kan worden opgelegd aan kandidaten die vallen onder artikel 3, §3
van dit aanvullend reglement.
II. Toelatingsvoorwaarden
Art. 8. De doctoraatsstudies aan de faculteit Rechten staan open voor iedere kandidaat die voldoet
aan de voorwaarden zoals voorzien in Art. 67 van het decreet van 04-04-2003 betreffende de herstructurering van het hoger onderwijs in Vlaanderen, én die bovendien na een geschiktheidsonderzoek
door de FR de expliciete toelating heeft verkregen.
Art. 9. Het geschiktheidsonderzoek van een kandidaat door de FR gebeurt op basis van een dossier
zoals bepaald door Art. 9, 10, 11 of 13 van het UA-doctoraatsreglement. Een taaltest kan deel uitmaken van het geschiktheidsonderzoek.
Art. 10. Het resultaat van het geschiktheidsonderzoek moet binnen een redelijke termijn meegedeeld
worden aan de kandidaat. Als redelijke termijn wordt 6 weken vooropgezet. Indien het resultaat van
het geschiktheidsonderzoek in het kader van Art. 9 of 10 van het UA-doctoraatsreglement niet binnen
de drie maanden aan de kandidaat wordt meegedeeld, wordt steeds van een positieve beslissing uitgegaan. Dit laatste geldt niet voor het geschiktheidsonderzoek dat verricht wordt in het geval van Art.
11 of 13 van het UA-doctoraatsreglement alhoewel hier ook gestreefd moet worden naar een beslissing binnen de redelijke termijn van 6 weken.
Art. 11. Indien de FR een opleidingsprogramma tijdens het doctoraat oplegt aan de kandidaat (zie
artikel 3, §2 in dit aanvullend reglement), deelt zij dit samen met het resultaat van het geschiktheidsonderzoek mee aan de kandidaat. Dit opleidingsprogramma omvat maximum 30 studiepunten en
maakt deel uit van de doctoraatsopleiding van de kandidaat. De FR legt tevens de termijn vast waarbinnen het opleidingsprogramma moet voltooid zijn. De kandidaat zal het faculteitssecretariaat contacteren voor de praktische afspraken in verband met het te volgen lessenpakket.
Art. 12. Indien de FR een voorbereidingsprogramma met examens oplegt aan de kandidaat (artikel 3,
paragraaf 3 in dit aanvullend reglement), deelt zij dit samen met het resultaat van het geschiktheidsonderzoek mee aan de kandidaat. Dit voorbereidingsprogramma omvat maximum 30 studiepunten.
Dit programma kan geen deel uitmaken van de doctoraatsopleiding van de kandidaat. De kandidaat
zal zich bij de studentenadministratie met een diplomacontract registreren voor de onderdelen in dit
voorbereidingsprogramma. De kandidaat brengt op eigen initiatief de faculteitsraad op de hoogte van
de uitkomst van zijn voorbereidingsprogramma, zoals beslist door de examencommissie, zodat de
faculteitsraad een beslissing kan nemen m.b.t. het al of niet toelaten tot het eerste jaar van doctoraat
of tot het tweede jaar indien conform artikel 11 van het UA-doctoraatsreglement de toestemming
werd gegeven om het voorbereidingsprogramma te voltooien tijdens het eerste jaar van het doctoraat.
Art. 13. De IDC wordt door de FR samengesteld op het moment dat de kandidaat wordt toegelaten
om zich in te schrijven als doctoraatsstudent, zoals gespecificeerd in Arts. 9, 10, 11 en 13 van het UAdoctoraatsreglement.
III. Doctoraatsopleiding
Art. 14. Voor de puntentoekenning voor de doctoraatsopleiding geldt de tabel in bijlage met de specificaties en beperkingen zoals opgenomen in Art. 18 tot Art. 21 van dit aanvullend reglement.
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Art. 15. Het totaal te behalen aantal punten bedraagt 30, waarvan minimum 17 voor disciplinegebonden activiteiten en minimum 7 voor niet-disciplinegebonden activiteiten. In het disciplinegebonden luik
moeten tenminste drie van de vier rubrieken, vermeld in de bijlage, vertegenwoordigd zijn.
Art. 16. Algemeen gelden volgende specificaties:
Als disciplinegebonden worden niet limitatief aangezien: opleidingen en lezingen binnen de eigen
discipline, onderwijstaken, publicaties en presentaties voor een publiek uit de eigen discipline,
presentaties tijdens onderzoeksverblijven, congressen, onderzoeksseminaries binnen de eigen faculteit of aan andere rechtsfaculteiten.
Als niet-disciplinegebonden worden niet limitatief aangezien: opleidingen en lezingen buiten de
eigen discipline, publicaties en presentaties voor een breed academisch geschoold publiek afkomstig uit verschillende disciplines, bijvoorbeeld op interfacultair of interuniversitair niveau, opmerkelijke literaire of artistieke prestaties, het behalen van een academische graad in een andere discipline.
Aan elke doctorandus/a wordt binnen de grenzen van het universiteits- en faculteitsreglement de
hoogst mogelijke vrijheid van zelfontplooiing gewaarborgd.
Art. 17. Activiteiten, daterend na het behalen van het diploma dat toegang verschaft tot de inschrijving voor de voorbereiding van het proefschrift maar vóór de effectieve inschrijving kunnen geheel of
gedeeltelijk voor honorering in het kader van de doctoraatsopleiding in aanmerking komen. De gemotiveerde aanvragen tot honorering van deze activiteiten moeten door de doctorandus/a bij de start
van het doctoraat aan de FDC ter goedkeuring worden voorgelegd.
Art. 18. Voor de rubriek opleidingen gelden als richtsnoer volgende specificaties. Lezingen ook onder
de vorm van studiedagen of studieavonden, workshops, congressen worden in aanmerking genomen
voor deze rubriek op vertoon van een bewijs van deelname.
Onderzoeksverblijven worden op basis van een bewijs van actieve participatie eveneens onder deze
rubriek gehonoreerd.
Art. 19. Voor de rubriek onderwijstaken gelden als richtsnoer volgende specificaties. De inspanningen
moeten gecontroleerd en bevestigd worden door de promotor. Hieronder kan ook de presentatie van
het eigen onderzoek binnen een rechtsfaculteit of binnen een les op vraag van de titularis van het vak
gehonoreerd worden.
Art. 20. Voor de rubriek publicaties gelden als richtsnoer volgende specificaties. Publicaties kunnen
maar gehonoreerd worden na aanvaarding, m.a.w. reeds gepubliceerde of ter perse zijnde teksten.
Art. 21. Voor de rubriek wetenschapscommunicatie gelden als richtsnoer volgende specificaties. In de
eerste plaats wordt gedacht aan presentaties op wetenschappelijke en wetenschapspopulariserende
bijeenkomsten, maar ook de actieve betrokkenheid bij de organisatie van dergelijke bijeenkomsten
wordt gehonoreerd.
Art. 22. In uitzonderlijke omstandigheden kunnen kandidaten met bijzondere kwalificaties worden
vrijgesteld van de verplichtingen bepaald in Art. 14-21 van dit reglement. Hierover beslist de FDC op
basis van een gemotiveerd verzoek.

IV. Jaarlijkse evaluatie van het doctoraatsonderzoek en de doctoraatsopleiding
Art. 23. Jaarlijks neemt de IDC’s kennis van de voortgang inzake het doctoraatsonderzoek. In hun
verslag aan de faculteitsraad maken zij melding van deze voortgang.
Art. 24. Onder verantwoordelijkheid van de facultaire DOCOP-coördinator wordt de voortgang van de
doctoraatsopleiding opgevolgd. Eenmaal per jaar wordt het aantal verworven punten door de facultaire DOCOP-coördinator vastgesteld en aan de doctorandus/a meegedeeld.
Art. 25. Uiterlijk op de dag van de overmaking van het doctoraatsproefschrift aan de IDC met het oog
op de neerlegging ervan, bezorgt de doctorandus/a het geordende overzicht van de activiteiten waarvan hij/zij meent dat ze gehonoreerd kunnen worden in het raam van de doctoraatsopleiding aan de
facultaire DOCOP-coördinator met de stavingstukken. De facultaire DOCOP-coördinator bepaalt de
honorering ervan. Met de doctorandus/a wordt overlegd welke activiteiten in het bijzonder zullen worden vermeld in het supplement bij het getuigschrift.
Indien de doctorandus/a het niet eens is met de beslissingen van de facultaire DOCOP-coördinator,
kan de doctorandus/a beroep aantekenen bij de FDC die beslist. De voorzitter wordt in die hoedanigheid vervangen door een ander lid.

3

V. Doctoraal proefschrift en openbare verdediging
Art. 26. Gepubliceerde artikels van de betrokken doctorandus/a kunnen integraal deel uitmaken van
het proefschrift. Het proefschrift moet een homogeen geheel vormen.
Art. 27. De drukkosten zijn ten laste van de doctorandus/a. De faculteit draagt de drukkosten van
alle exemplaren van het doctoraat die verplicht worden opgelegd.
Art. 28. In het geval van een negatieve beoordeling van het (ontwerp)proefschrift door de IDC of de
doctoraatsjury (cf. respectievelijk Art. 32 en Art. 34 van het UA-doctoraatsreglement) wordt de procedure betreffende de openbare verdediging van het proefschrift opgeschort. De betrokken commissie deelt schriftelijk aan de kandidaat mee welke stappen noodzakelijk zijn om de procedure te kunnen heropstarten. Tevens bepaalt de commissie wie de uitvoering van deze stappen zal controleren
(voorzitter of voltallige commissie).
VI. Bijzondere bepalingen
Art. 29. Dit reglement treedt in werking op 1 januari 2011. DOCOP-punten die voor deze datum
werden vastgesteld door de facultaire DOCOP-coördinator, zijn verworven.
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Bijlage: activiteitentabel van de doctoraatsopleiding Rechten
Disciplinegebonden activiteiten
Voorafgaande opmerking: een begonnen uur wordt gerekend als een volledig uur. (Voorbeeld: het
bijwonen van een lezing van 1,5 uur aan 0,1 punt/uur levert 0,2 punten op.)
1. Opleidingen
1.1. Bijkomende vakken of opleidingen met getuigschrift of
positieve evaluatie

0,1 punt/uur

1.2. Studiedag, workshop of congres

0,1 punt/uur

1.3. Seminarie m.b.t. methodologie

0,2 punt/uur

1.4. Faculty Lecture

0,2 punt/uur

1.5. Onderzoeksverblijf (buitenland)

0,5 punt/werkdag
(max. 7,5 punten)

1.6. Observatie werking organisaties

0,3 punt/werkdag

Opmerking bij categorie 1.3.: alle lezingen en seminaries omtrent methodologie van onderzoek komen in aanmerking. De faculteit (UALS) biedt zelf lezingen aan, maar ook seminaries
die door een andere (Vlaamse of buitenlandse) universiteit georganiseerd worden, tellen mee.
Opmerking bij categorie 1.4.: het gaat om lezingen in het kader van de Faculty Lectures, die
als dusdanig worden aangekondigd. Voor de doctoraatsstudent(e) met eerste inschrijving in
academiejaar 2010-2011 of later geldt dat de doctoraatsopleiding slechts als voltooid wordt
beschouwd wanneer minstens drie faculty lectures werden bijgewoond.
2. Onderwijstaken
2.1. College geven op universitair niveau

0,2 punt/uur

e

2.2. Begeleiden jaarverhandelingen 2 bachelor

2 punten/jaar

2.3. Assessor masterthesis

0,5 punt/thesis

2.4. Opstellen van lesmateriaal (cursus, handboek, cases, ...) –
uitgezonderd materiaal voor 2.1. en 2.2.

0,5 punt/jaar

Opmerking bij categorie 2.1.: het gaat om colleges waarbij de inhoudelijke verantwoordelijkheid – onder auspiciën van het ZAP-lid – bij de doctoraatsstudent(e) ligt. Het kan gaan om
lessen, practica, grondige studies, e.d. Loutere aanwezigheid telt niet mee.
3. Publicaties
3.1. Monografie (min. 70 blz.)

10 punten

3.2. Coauteur van monografie

5 punten

3.3. Editor of co-editor van monografie

1 punt

3.4. Artikel in tijdschrift of bijdrage in monografie

4 punten

3.5. Coauteur van een artikel in tijdschrift of bijdrage in monografie

2 punten

3.6. Annotatie

1,5 punt

3.7. Kleinere bijdrage (boekbespreking,
bijdrage Juristenkrant, ...)

verslag

studiedag,

0,5 punt

4. Wetenschapscommunicatie
4.1. Referaat (op studiedag, congres, doctoral seminar, …)

1,5 punt

4.2. Voorzitter, verslaggever of moderator studiedag

0,5 punt

4.3. Organisatie studiedag/congres/ summer school

0,5 punt

4.4. Onbezoldigde adviesverlening

0,5 punt/jaar

4.5. Redactielid wetenschappelijk tijdschrift of reeks

0,5 punt/jaar
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4.6. Bestuurslid wetenschappelijke vereniging

0,5 punt/jaar

4.7. Webmaster wetenschappelijke website

0,5 punt/jaar

4.8. Referaat voor een niet-gespecialiseerd publiek (wetenschapsweek, ikhebeenvraag.be,…)

0,5 punt/jaar

Opmerking bij categorie 4.7.: ook het beheer van de website van een onderzoeksgroep valt
hieronder.
Opmerking bij categorie 4.8.: deelname aan Studie-informatiedagen e.d. valt hier niet onder.

Niet-disciplinegebonden activiteiten
Bijkomende vakken met getuigschrift of positieve evaluatie

0,1 punt/uur

Opleidingen in vaardigheden (talen, ICT, communicatie, enz.)
waaronder de DOCOP-cursussen

0,1 punt/uur

Taken van algemeen belang:
-

Ombudspersoon

1 punt/jaar

-

Woordvoerder AAP/BAP

1 punt/jaar

-

Lid comité Faculty Lectures

0,5 punt/jaar

-

Zetelen in (een of meer) facultaire of universitaire raden
en commissies

0,5 punt/jaar

Opmerking: “Zetelen in (een of meer) facultaire of universitaire raden en commissies” omvat
niet het zetelen in ad hoc adviescommissies en werkgroepen.
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