Tabel 60 punten (v2003) - Faculteit Geneeskunde
1. Structuur van de doctoraatsopleiding
De 60 te behalen studiepunten zijn gespreid over:
20 studiepunten afkomstig van niet-discipline gebonden (algemene) activiteiten
40 studiepunten afkomstig van discipline gebonden activiteiten
Afwijkingen van deze 20-40 verdeling tot 5 studiepunten per deel kunnen worden toegestaan. Concreet betekent dit dat er voor het
niet-discipline gebonden deel minimum 15 punten en voor het discipline gebonden deel minimum 35 punten moeten behaald worden.

2. De activiteitentabel
2.1. Algemeen
Legende:
d: dag; wk: week; u: lesuur; VD: voordracht
De maxima hebben betrekking op het volledige dossier, niet op de afzonderlijke delen.
Overzicht van de activiteiten in de doctoraatsopleiding en hun omzetting in
studiepunten
1. Interuniversitair Programma Doctoraatsopleiding
2. Studieweken, zomerscholen (programma noodzakelijk)
3. Congressen, workshops, symposia
3.1 Passieve deelname
3.2 Actieve deelname (cumuleerbaar met passieve deelname)
3.2.1 internationaal
3.2.1.1. poster
3.2.1.2. voordracht
3.2.1.3. voordracht op uitnodiging
3.2.2 nationaal
3.2.2.1. poster
3.2.2.2. voordracht
3.2.2.3. voordracht op uitnodiging
3.3 Inrichten van...
4. Research Club Geneeskunde
4.1. bijwonen
4.2. voordracht
5. Bijwonen van voordrachten, promotieverdedigingen, seminaries
6. Volgen van 3de cyclusonderwijs, nascholing
6.1 Cursussen o.a. in 3de cyclus programma's
6.1.1. zonder examens of opdrachten
6.1.2. met opdrachten
6.1.3. met examens (geslaagd; attest)
6.2 Taalcursussen
6.2.1. zonder examens of opdrachten
6.2.2. met opdrachten
6.2.3. met examens (geslaagd; attest)
7. Onderwijsopdrachten
7.1 Doceren van een theoretische les
7.2 Geven van een klinische les of practicum
7.3 Begeleiden van een afstudeerwerk 2de cyclus
8. Geven van een voordracht
8.1 aan een universiteit of wetenschappelijke instelling
8.2 Wetenschapspopulariserende voordrachten, voordrachten op
werkvergaderingen
9. Onderzoeksverblijf binnen- en buitenland
10. Schriftelijke rapportering, publicaties
10.1 FWO- of IWT-verslag
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10.2 Andere verslagen voor persoonsgebonden financiering
10.3 In een tijdschrift met peer review
10.3.1 als eerste auteur
10.3.2 als tweede auteur van slechts twee auteurs
10.3.3 als tweede of volgende auteur
10.4 Andere publicaties
11. Vertegenwoordiging in beleidsorganen van de UA of wetenschappelijke
verenigingen
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2.2. Toelichting bij de activiteitentabel:
Algemeen:
Activiteiten, gevolgd na het beëindigen van de tweede cyclus-opleiding doch vóór de start van de derde cyclus (inschrijving
voor het doctoraat) kunnen geheel of gedeeltelijk voor honorering in het kader van de doctoraatsopleiding in aanmerking
komen.
De maxima van de verschillende rubrieken in de tabel worden gehanteerd bij de berekening van de 60 punten en hebben
betrekking op het volledige dossier (niet op de afzonderlijke delen).
Rubriek 3:
Honorering van actieve deelname is niet mogelijk zonder passieve deelname. Slechts één auteur kan gehonoreerd worden voor
een poster of voordracht; dit is in de eerste plaats de presenterende auteur.
Actieve deelname aan elektronische congressen wordt gehonoreerd zoals weergegeven onder punt 3.2. van de tabel (actieve
deelname congressen). De bewijslast blijft eveneens identiek.
Rubriek 5:
Individuele voordrachten worden gehonoreerd per voordracht, onafhankelijk van de tijd
Rubriek 6:
Voordrachten die deel uitmaken van een thema, cyclus of reeks kunnen per uur worden gehonoreerd wanneer minstens 75%
van de reeks wordt gevolgd. Anders gebeurt de honorering volgens rubriek 5.
Cursussen kunnen op drie manieren gehonoreerd worden:
6.1.1. Buiten de contacturen van de cursus is geen extra inspanning vereist voor het goede verloop van de cursus (behalve
eventueel de herhaling van de leerstof): 0,1 pnt/u
6.1.2. Buiten de contacturen van de cursus worden er door de docent extra opdrachten gegeven (voorbereiding van een
presentatie, schrijven van een artikel,...) die ook worden uitgevoerd: 0,2 pnt/u
6.1.3. Men neemt deel aan én slaagt voor het examen dat eventueel wordt georganiseerd. Een attest van de docent (of de
organisatie) vermeldt de beoordeling: 0,3 pnt/u
Langlopende opleidingen (o.a. GGS, GAS, Masters) waarvoor een diploma wordt bekomen, kunnen enkel na gemotiveerde
aanvraag met maximum 15 studiepunten worden gehonoreerd.

