Tabel 60 punten (v2003) - Faculteit Rechten
1. Inleiding
1.1. Algemeen
Zoals reeds vermeld, wordt van de doctorandus verwacht dat hij of zij, door activiteiten naast het doctoraatsonderzoek uit te voeren,
een bepaald aantal studiepunten behaalt. In de activiteitentabel is aangegeven welke activiteiten voor honorering in aanmerking
komen. De doctorandus bepaalt zelf, in overleg met de promotor, welke activiteiten hij of zij in het kader van de doctoraatsopleiding
ontplooit.
Bij het opstellen van de activiteitentabel, die het aantal studiepunten voor elke ondernomen activiteit bepaalt, werd uitgegaan van twee
overwegingen:

1. Wat moet een doctorandus minimaal gedaan hebben opdat hij of zij een normaal leerproces doorlopen heeft dat bekroond
2.

wordt met het getuigschrift van de doctoraatsopleiding.
De prestaties nodig voor het behalen van het getuigschrift moeten zo flexibel mogelijk geformuleerd worden

Teneinde te voldoen aan de voorwaarden van de doctoraatsopleiding en het getuigschrift te halen, dient de doctorandus 60
studiepunten te behalen:
40 punten dienen te worden behaald in het doctoraats- en disciplinegebonden luik
20 punten dienen te worden behaald in het algemene luik
Afwijkingen van deze 20-40 verdeling tot 5 studiepunten per deel kunnen worden toegestaan. Concreet betekent dit dat er voor de
algemene activiteiten minimum 15 punten en voor de algemene activiteiten minimum 35 punten moeten behaald worden.
1.2. Toelichtingen bij de activiteitentabel
1.2.1. Seminarie "methodologie van het wetenschappelijk onderzoek in de rechten" (A1)
Driemaal per jaar wordt een seminariebijeenkomst georganiseerd. Zij bestaat uit een kritische bespreking van een vooraf aan de
doctorandi opgegeven artikel. Bijzondere aandacht wordt besteed aan de rechtsmethodologische aanpak van de betreffende auteur.
De 12 punten die men met het seminarie kan verkrijgen zijn ondeelbaar in die zin dat ze enkel worden toegekend aan de doctorandus
die in de loop van zijn of haar mandaat zes keer deelneemt aan het seminarie; een aanwezigheidslijst levert het bewijs van de
deelname. Bij wijze van overgangsmaatregel wordt van deze ondeelbaarheid afgeweken voor de mandaatassistenten die in het
academiejaar 1997-1998 in hun vierde, vijfde of zesde jaar zitten en voor de aspiranten FWO die in dat academiejaar in hun tweede,
derde of vierde jaar zitten. Voor hen worden punten toegekend naar verhouding van het aantal gevolgde sessies.
1.2.2. Voorstelling van het doctoraatsonderzoek op het academisch seminarie (A2)
Van iedere doctorandus wordt verwacht dat hij of zij tweemaal in de loop van zijn of haar mandaat (bijv. kort na de goedkeuring van
zijn of haar doctoraatsonderwerp en in de loop van het 4de of 5de jaar van zijn of haar mandaat) in aanwezigheid van de andere
assistenten en professoren één of meerdere aspecten van zijn of haar onderzoek uiteen zet.
Het passief bijwonen van deze seminaries is een kwestie van collegialiteit. Hieraan worden geen punten toegekend.
Het AAP organiseert deze activiteit in overleg met de facultaire coördinator. Het AAP wordt gevraagd ten minste tweemaal per jaar
een academisch seminarie te organiseren waarop de doctorandi in een beurtrol de gelegenheid krijgen hun onderzoek te komen
toelichten.
1.2.3. Publicaties (A9)
Een coëfficiënt van 1,5 kan aan anderstalige, buitenlandse of rechtsvergelijkende publicaties worden toegekend.
1.2.4. Studiepunten in het algemene luik
Het aantal studiepunten voor niet-disciplinegebonden activiteiten is gelijk aan het dubbel van het aantal studiepunten dat in het
programma wordt toegekend aan vergelijkbare doctoraats- of disciplinegebonden activiteiten.
1.2.5. Activiteiten waaraan geen punten worden toegekend zijn:
Volledige studies waarvoor een diploma wordt afgeleverd
Volgen als vrij student van een bijkomend vak of opleiding zonder getuigschrift of positieve evaluatie

gewone medewerking aan practica, seminaries of grondige studies
Opzoekingswerk in binnen- en buitenland dat met het doctoraat verband houdt
Meldingsplichtige nevenactiviteiten
Niet-verifieerbare activiteiten
Hobby's
1.3. Overgangsregeling voor "instappers"
Voor instappers zijn de volgende overgangsmaatregelen voorzien:
Zij kunnen werkzaamheden en activiteiten die ze gedurende voorgaande jaren in het kader van hun doctoraat hebben
uitgevoerd, inbrengen in de doctoraatsopleiding.
Voor instappers valt het onderscheid weg tussen het doctoraats- en disciplinegebonden activiteiten enerzijds en de algemene
activiteiten anderzijds.
Aangezien doctorandi die vrijwillig instappen in voorgaande jaren geen rekening hebben kunnen houden met de inhoudelijke
bepalingen van de doctoraatsopleiding, kan de doctoraatscommissie hen afwijkingen op de activiteitentabel toestaan

2. De activiteitentabel 2003
Overzicht van de mogelijke activiteiten in de doctoraatsopleiding en
hun omzetting in studiepunten
A. Doctoraatsgebonden en disciplinegebonden luik
1. Seminarie "methodologie van het wetenschappelijk onderzoek in de
rechten"
2. Voorstelling van het doctoraatsonderzoek op het academisch seminarie
3. Studiedagen, congressen, cycli
3.1. Actief
3.1.1. Referaat
3.1.2. Verslaggeving
3.1.3. Discussiepanel
3.1.4. Voorzitterschap
3.2. Passief
3.3. Inrichting of organisatie
4. Voordrachten
4.1. Actief
4.2. Passief
5. Bijkomende vakken of opleidingen
5.1. Getuigschrift of na positieve evaluatie
5.2. Zomerscholen
6. Dag van de doctorandi
7. Studieverblijven
7.1. Contacten met deskundigen én opzoekwerk
7.2. Observatie werking organisaties
8. Stages
9. Publicaties
9.1. Auteur van een boek
9.2. Coauteur van een boek
9.3. Bijdragen in tijdschrift of boek
9.4. Editor of co-editor van een boek
9.5. Kleinere bijdragen of medewerking
10. Onbezoldigde adviesverlening aan instellingen en organisaties
11. Redactielid wetenschappelijke tijdschriften of reeksen
12. Bestuurslid wetenschappelijke verenigingen of verenigingen tot nut
van het algemeen
13. College geven op universitair niveau
14. Vertegenwoordiging in universitaire organen
14.1. Verslaggevend lid
14.2. Gewoon lid
B. Algemeen luik

Punten

max
40

12
3

9
1,5
1,5
2
1
3
3
0,5
zoals vermeld in programma
5/week
1
5/week
3/week
1/dag
30
individueel beoordeeld
3-9 (indiv. beoord.)
2
0,5-2 (indiv. beoord.)
2
1/jaar
1/jaar
2
1
0,5
20

1. Bijkomende vakken of opleidingen
1.1. Bijkomende vakken met getuigschrift of na positieve evaluatie
(bijv. literatuurgeschiedenis)
1.2. Opleidingen (bijv. informatica, bedrijfskunde,
onderhandelingstechnieken, talen, docenten-training, ...)
1.3. Zomerscholen
2. Andere activiteiten buiten de discipline welke analoog zijn aan deze
vermeld in het doctoraats- of discipline-gebonden luik kunnen ter
keuring aan de DDC worden voorgelegd

zoals vermeld in programma, maal 2
zoals vermeld in programma, maal 2 of indiv. beoord.
5/week
cfr. punten toegekend in luik A, maal 2

