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VOORSTEL VOOR EEN REGLEMENT 
MET BETREKKING TOT 

HET BEHALEN VAN DE ACADEMISCHE GRAAD VAN DOCTOR 
AAN DE UNIVERSITEIT HASSELT/TRANSNATIONALE UNIVERSITEIT 

LIMBURG 
 
Goedgekeurd door de Raad van Bestuur op 12 december 2006 
 
I. Decretale bepalingen 
 
 
Onderstaande opsomming bevat relevante bepalingen van het structuurdecreet en het 
flexibiliseringsdecreet. 
 
DOEL VOORBEREIDING VAN DOCTORAATSPROEFSCHRIFT 

Art. 12 §6 (Structuurdecreet) 
De voorbereiding van een doctoraatsproefschrift heeft tot doel de vorming van een onderzoeker die 
op een zelfstandige wijze een bijdrage kan leveren aan de ontwikkeling en de groei van de 
wetenschappelijke kennis; het proefschrift moet blijken geven van het vermogen tot de creatie van 
nieuwe wetenschappelijke kennis in een bepaald vakgebied of over vakgebieden heen op grond van 
zelfstandig wetenschappelijk onderzoek met inbegrip van de kunsten en het proefschrift moet 
kunnen leiden tot wetenschappelijke publicaties. 
 
BEVOEGDHEID TOT HET AFLEVEREN VAN EEN DOCTORAATSDIPLOMA 

Art. 24 §3 (Structuurdecreet) 
De universiteiten kunnen de graad van doctor verlenen in of over de studiegebieden of delen van 
studiegebieden heen waarin zij krachtens de artikelen 26 tot 31 de bevoegdheid hebben tot het 
aanbieden van opleidingen die leiden tot de graad van master.  
 
De universiteiten die in bepaalde studiegebieden of delen van studiegebieden enkel 
bacheloropleidingen kunnen aanbieden, kunnen de graad van doctor verlenen in of over deze 
studiegebieden of delen van studiegebieden heen op voorwaarde dat de openbare verdediging van 
het proefschrift zoals bedoeld in artikel 84 gebeurt voor een interuniversitaire jury die wordt 
samengesteld in overleg met een universiteit die krachtens de artikelen 26 tot 31 in het betrokken 
studiegebied of deel van een studiegebied masteropleidingen kan aanbieden. 
 
Art. 24 ter (Structuurdecreet) 
Een universiteit kan in het kader van een associatie in of over de studiegebieden “Architectuur”,  
“Audiovisuele en beeldende kunst”, “Muziek en  podiumkunsten” en “Productontwikkeling” en of 
delen van deze studiegebieden heen de graad van doctor verlenen, voor zover : 
 
1° één of meerdere hogescholen van de associatie krachtens artikel 32 tot en met 53 binnen 
bedoelde studiegebieden de bevoegdheid  heeft/hebben tot het aanbieden van opleidingen  die 
leiden tot de graad van master, en 
 
2° het doctoraatsproject ingebed is in een aan de universiteit en ten minste één hogeschool van de 
associatie gemeenschappelijke onderzoeksomgeving.”. 
 
TOELATINGSVOORWAARDEN 

Art. 14 (Flexibiliseringsdecreet) 
Als algemene toelatingsvoorwaarde voor de inschrijving voor de voorbereiding van een 
doctoraatsproefschrift geldt het bezit van een diploma van een masteropleiding. 
 
Het universiteitsbestuur kan een bijkomend onderzoek verlangen, waarin gepeild wordt naar de 
geschiktheid van de student om in de betrokken discipline wetenschappelijk onderzoek uit te 
voeren en de resultaten ervan in een proefschrift neer te leggen. 
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Art. 15 (Flexibiliseringsdecreet) 
Het universiteitsbestuur kan een student die niet in het bezit is van een masterdiploma toelaten tot 
de inschrijving voor de voorbereiding van een doctoraatsproefschrift indien het deze daartoe 
bekwaam acht. 
 
Het universiteitsbestuur kan deze vrijstelling afhankelijk maken van : 
 
1° een onderzoek waarin gepeild wordt naar de geschiktheid voor het opstellen van een 
doctoraatsproefschrift, of 
 
2° het succesvol afleggen van een examen over door het universiteitsbestuur te bepalen 
onderdelen van het academisch onderwijs. 
 
Art. 69, § 2. (Structuurdecreet) 
Voor de toepassing van het bepaalde in artikel 15 (van het flexibiliseringsdecreet) worden de 
diploma's van de tweede cyclus van het hoger onderwijs van het lange type, het 
hogeschoolonderwijs van twee cycli, de diploma's van de tweede cyclus van het academisch 
onderwijs en de daarmee krachtens of bij het universiteitendecreet gelijkgestelde diploma's, de 
diploma's van het voortgezet academisch onderwijs en de diploma's van burgerlijk ingenieur 
polytechnicus en van licentiaat behaald aan de Koninklijke Militaire School te Brussel gelijkgesteld 
met een graad van master.  
 
Art. 69, § 3. (Structuurdecreet) 
Het instellingsbestuur kan personen die in het bezit zijn van een buiten de Vlaamse Gemeenschap 
afgeleverd diploma van het hoger onderwijs vrijstellen van de voorgeschreven vooropleidingseisen 
(bepaald in artikel 15 van het flexibiliseringsdecreet) voor de voorbereiding van een 
doctoraatsproefschrift voor zover dat diploma naar het oordeel van het instellingsbestuur 
gelijkwaardig is met een masterdiploma. Indien dat niet het geval is kan het instellingsbestuur de 
toelating tot inschrijving afhankelijk maken van de succesvolle voltooiing van een specifiek daartoe 
ontworpen voorbereidingsprogramma. 
 
INSCHRIJVING EN INSCHRIJVINGSGELD 
 

Art 58 (Flexibiliseringsdecreet) 
Doctorandi betalen bij de inschrijving voor de voorbereiding van een doctoraat een studiegeld van 
ten minste 240 en ten hoogste 300 euro. 
 
Zij betalen in het academiejaar waarin het doctoraat behaald wordt een studiegeld van ten minste 
240 euro en ten hoogste 300 euro. 
 
BEHALEN VAN DE GRAAD VAN DOCTOR 
 

Art. 84 (Structuurdecreet) 
De graad van ‘doctor’ wordt behaald na de openbare verdediging van een proefschrift. 
 
GEZAMENLIJK DIPLOMA VAN DOCTOR 

Art. 86 §1 (Structuurdecreet) 
Twee of meer universiteiten kunnen binnen de perken van hun onderwijsbevoegdheid een 
gezamenlijk diploma uitreiken en de betreffende graad van bachelor, master of doctor verlenen aan 
de student die met succes een door de betrokken universiteiten gezamenlijk georganiseerde 
opleiding heeft voltooid of na de succesvolle openbare verdediging van een proefschrift voorbereid 
onder gezamenlijke supervisie. 
 
Art. 94 § 4 (Structuurdecreet) 
Een universiteit kan samen met een andere binnenlandse of buitenlandse universiteit een 
dubbeldiploma of een gezamenlijk diploma van de graad van doctor uitreiken na de openbare 
verdediging van een proefschrift ten overstaan van een jury waarin ten minste professoren van de 
betrokken instellingen zetelen en op voorwaarde dat de promovendus ten minste zes maanden aan 
de partneruniversiteit onderzoek heeft gedaan in het kader van zijn proefschrift. 
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II. Reglement 
 
 
Hoofdstuk 1 - Inleidende bepalingen 
 
 
Vooraf 
In deze tekst wordt met doctorandus zowel de mannelijke als de vrouwelijke doctoraatsstudent 
bedoeld, kan een promotor, co-promotor, docent, voorzitter zowel vrouwelijk als mannelijk zijn. 
 
Artikel 0 Begripsbepalingen 

1° faculteit: Voor doctoraten in de studiegebieden “Architectuur” en “Audiovisuele en beeldende 
kunst” wordt met ‘faculteit en faculteitsbureau’ de associatiefaculteit bedoeld. 

 
2° bevoegde faculteit: de discipline waarin gedoctoreerd wordt, zoals omschreven in artikel 1, 

bepaalt welke faculteit bevoegd is, hierna in het reglement aangeduid als ‘faculteit’. 
 
Artikel 1 Reikwijdte 
Dit reglement bepaalt de vereisten en de procedure inzake de voorbereiding van het 
doctoraatsproefschrift dat leidt tot het behalen van de graad van doctor aan de Universiteit Hasselt 
of de transnationale Universiteit Limburg. Het doctoraat wordt behaald: 
 
1° in een discipline in of over de studiegebieden of delen van studiegebieden behorend tot de 

onderwijsbevoegdheid van de UHasselt/tUL (structuurdecreet art. 24, §3) en leidt naar één van 
volgende graden: 
- doctor in de toegepaste economische wetenschappen 
- doctor in de wetenschappen: wiskunde 
- doctor in de wetenschappen: fysica 
- doctor in de wetenschappen: chemie 
- doctor in de wetenschappen: biologie 
- doctor in de wetenschappen: informatica 
- doctor in de wetenschappen 
- doctor in de medische wetenschappen 
- doctor in de biomedische wetenschappen 
- doctor in de verkeerskunde 

 
2° in een discipline in of over de studiegebieden of delen van de studiegebieden in het kader van de 

Associatie Universiteit Hogescholen Limburg (AUHL) (structuurdecreet, art. 24ter). Het 
doctoraat leidt naar één van de volgende graden: 
- doctor in de architectuur1 
- doctor in de audiovisuele en beeldende kunst1 

 
Artikel 2 Behalen van de graad van doctor 

De graad van ‘doctor’ wordt behaald na de openbare verdediging van een proefschrift 
(structuurdecreet, art. 84).  
 
Artikel 3 Doel van de voorbereiding van een doctoraatsproefschrift  

De voorbereiding van een doctoraatsproefschrift heeft tot doel de vorming van een onderzoeker die 
op een zelfstandige wijze een bijdrage kan leveren aan de ontwikkeling en de groei van de 
wetenschappelijke kennis; het proefschrift moet blijk geven van het vermogen tot de creatie van 
nieuwe wetenschappelijke kennis in een bepaald vakgebied of over vakgebieden heen op grond van 
zelfstandig wetenschappelijk onderzoek met inbegrip van de kunsten (structuurdecreet, art.12, §6). 
 
 
 
Hoofdstuk 2 - Toelatingsvoorwaarden 
 

                                                 
1  Het studiegebied kan worden aangevuld met de naam van een discipline 
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Artikel 4 Algemene toelatingsvoorwaarden  

De inschrijving tot de voorbereiding van het doctoraatsproefschrift staat open voor houders van de 
graad van master of van een als gelijkwaardig beschouwde graad.   

De diploma’s van de tweede cyclus van het hoger onderwijs van het lange type, het 
hogeschoolonderwijs van twee cycli, de diploma's van de tweede cyclus van het academisch 
onderwijs en de daarmee krachtens of bij het universiteitendecreet gelijkgestelde diploma's, de 
diploma's van het voortgezet academisch onderwijs en de diploma's van burgerlijk ingenieur 
polytechnicus en van licentiaat behaald aan de Koninklijke Militaire School te Brussel worden 
gelijkgesteld met een graad van master (structuurdecreet art. 69, § 2). 

De rector kan – na advies van de faculteitsvoorzitter – oordelen dat het diploma van het hoger 
onderwijs afgeleverd buiten de Vlaamse Gemeenschap van een kandidaat doctorandus 
gelijkwaardig is met de graad van master. 

De rector kan - na advies van de faculteitsvoorzitter – een kandidaat doctorandus die niet in het 
bezit is van een masterdiploma toelaten tot de inschrijving voor de voorbereiding van een 
doctoraatsproefschrift indien hij deze daartoe bekwaam acht. 
 

Artikel 5 Specifiek toelatingsonderzoek 

De rector kan t.a.v. kandidaat-doctorandi - na advies van de faculteitsvoorzitter - een bijkomend 
onderzoek opleggen, waarin gepeild wordt naar de geschiktheid van de kandidaat om in de 
betrokken discipline wetenschappelijk onderzoek uit te voeren en de resultaten ervan in een 
proefschrift neer te leggen (flexibiliseringsdecreet art. 14). 

Er wordt geen bijkomend onderzoek uitgevoerd in volgende gevallen:  
 

Doctoraat in  vanuit Master in de  
Toegepaste Economische Wetenschappen Economische wetenschappen 
 Toegepaste economische 

wetenschappen 
 Handelsingenieur 
 Handelswetenschappen 
  
Wetenschappen: fysica Fysica 
Wetenschappen: wiskunde Wiskunde 
Wetenschappen: biologie Biologie 
Wetenschappen: chemie Chemie 
Wetenschappen: informatica Informatica 
  
Geneeskunde 
Medische wetenschappen  

Geneeskunde   

  
Biomedische Wetenschappen Biomedische Wetenschappen 
  
Verkeerskunde Verkeerskunde 
Architectuur: architectuur Architectuur 
Architectuur: interieurarchitectuur Interieurarchitectuur 
Audiovisuele en Beeldende Kunst: beeldende 
kunst 

Beeldende kunst 

 
Deze lijst van masterdiploma’s die zonder toelatingsonderzoek worden toegelaten tot het doctoraat 
kan op voordracht van een faculteit worden uitgebreid maar niet worden beperkt. 
 
Het toelatingsonderzoek zoals omschreven in artikel 6 wordt uitgevoerd door een 
toelatingscommissie ad hoc die door het faculteitsbureau wordt ingesteld. Als er een voorstel voor 
promotor is, dan maakt de kandidaat promotor deel uit van de commissie.  
Deze commissie deelt het resultaat van het onderzoek mee aan de faculteitsraad die haar advies 
overmaakt aan de rector, die hierover beslist.  
 
Voor kandidaat doctorandi met (kandidaat) promotor/copromotor verbonden aan het departement 
industriële wetenschappen van de XIOS hogeschool of aan het departement gezondheidszorg van 
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de PHL bestaat de toelatingscommissie ad hoc uit minstens twee leden van de desbetreffende 
associatiefaculteit, waarvan één verbonden aan de hogeschool.  
 
Artikel 6 Resultaten van het toelatingsonderzoek 

Het dossier van iedere kandidaat doctorandus wordt individueel beoordeeld en leidt naar één van 
de volgende mogelijkheden: 
 
1° De kandidaat wordt onmiddellijk toegelaten zonder voorwaarden; 
 
2° De kandidaat wordt onmiddellijk toegelaten met voorwaarden. Deze voorwaarden impliceren 

dat betrokkene een bepaalde vaardigheid of vakinhoudelijke kennis moet verwerven, die nodig 
geacht wordt voor de doctoraatsvoorbereiding en waarvan redelijkerwijze mag worden 
aangenomen dat de kandidaat die kennis/vaardigheden zonder vertraging van het 
onderzoekswerk kan verwerven. Het globale aantal studiepunten van de bijkomend te 
verwerven kennis mag niet groter zijn dan 30. 
Er wordt een periode vastgesteld binnen dewelke de bijkomende vaardigheid/kennis moet 
verworven zijn en na afloop van deze periode wordt aan de faculteitsraad gerapporteerd over 
het behaalde resultaat. 

 
3° De kandidaat wordt niet onmiddellijk toegelaten. Betrokkene moet vooraf een bijkomende 

opleiding volgen, vaardigheid of kennis verwerven die noodzakelijk geacht wordt voor de 
doctoraatsvoorbereiding, en die voorafgaand aan de start van de doctoraatsvoorbereiding moet 
verworven worden omdat het risico op vertraging van de doctoraatsvoorbereiding te groot is. 
Het globale aantal studiepunten van de bijkomend te verwerven kennis mag niet groter zijn 
dan 60. 

 
4°  De kandidaat wordt niet toegelaten tot het doctoraat. 
 
 
 
Hoofdstuk 3 - inschrijvingen 
 
Artikel 7 Inschrijving 

Wie aan de UHasselt/tUL het doctoraatsproefschrift wenst voor te bereiden, dient zich aan het 
begin van elk academiejaar in te schrijven als doctoraatsstudent. De modaliteiten worden jaarlijks 
door het universiteitsbestuur bepaald.   
 
 
 
Hoofdstuk 4 - start van de doctoraatsvoorbereiding 
 
Artikel 8 Het doctoraatsdossier 

1. Bij de eerste inschrijving bezorgt de doctorandus aan het studentensecretariaat een 
doctoraatsdossier. Dit dossier stelt hij op in overleg met de persoon die als promotor van het 
proefschrift zal optreden.  
 

2. In het doctoraatsdossier worden aangegeven2: 
- het verworven masterdiploma van de doctorandus     
- de onderzoeksgroep/het onderzoeksinstituut waarin het doctoraat zal worden voorbereid 
- het onderwerp, bestaande uit een indicatieve titel en een onderzoeksplan. Het 

onderzoeksplan bevat een probleemstelling, doelstellingen, de te volgen methodologie en 
een tijdsindeling. 

- de discipline (ev. disciplineoverschrijdend) 
- de promotor  
- de faculteit 
- op voorstel van de promotor: de samenstelling van de doctoraatscommissie en de 

eventuele co-promotor(en) (maximum 2) 
- de gepreciseerde resultaten van het toelatingsonderzoek (zie artikel 6) zodat deze verder 

kunnen worden opgevolgd. 
 

                                                 
2 Via een eenvormig formulier, ter beschikking op het studentensecretariaat. 
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3.  a.  Behoudens in de afwijkende gevallen zoals infra vermeld, wordt het doctoraatsdossier door 
het studentensecretariaat rechtstreeks ter goedkeuring overgemaakt aan de bevoegde 
departements- en faculteitsraad.   

   
      b. Voor doctoraten in studiegebieden3 behorend tot de onderwijsbevoegdheid van de tUL 

bezorgt het studentensecretariaat het doctoraatsdossier voorafgaand aan de geëigende school4 
die haar pre-advies ter goedkeuring overmaakt aan de bevoegde departements- en 
faculteitsraad. 

 
c. Voor doctorandi met promotor/copromotor verbonden aan het departement industriële 
wetenschappen van de XIOS hogeschool of aan het departement gezondheidszorg van de PHL 
bezorgt het studentensecretariaat het doctoraatsdossier aan de desbetreffende 
associatiefaculteit die haar pre-advies ter goedkeuring overmaakt aan de bevoegde 
faculteitsraad. De associatiefaculteit bezorgt haar pre-advies ook ter kennisgeving aan de 
bevoegde organen van de hogeschool.   
 
d. Voor doctoraten in de studiegebieden “Architectuur” en “Audiovisuele en beeldende kunst” 
wordt het doctoraatsdossier door het studentensecretariaat ter goedkeuring overgemaakt aan 
de desbetreffende associatiefaculteit. De associatiefaculteit bezorgt haar advies ter 
kennisgeving aan de bevoegde organen van de hogeschool. 
  

4. Faculteitsraad en departementsraad (indien van toepassing) maken hun advies over het 
voorgestelde doctoraatsdossier over aan de doctorandus en aan het studentensecretariaat. In 
geval ook de departementsraad adviseert dienen beide adviezen positief te zijn. In geval de 
bevoegde departements- en faculteitsraad een tegenstrijdig advies afleveren beslist de rector.  
 

Artikel 9 De promotor 

Het doctoraat wordt begeleid door een promotor. De promotor moet behoren tot ofwel: 
- het zelfstandig academisch personeel (ZAP) van de UHasselt met doctoraat op proefschrift; 
- de gastprofessoren met doctoraat op proefschrift aangesteld aan de UHasselt; 
- de personeelsleden met een doctoraat, verbonden aan de UHasselt en door de betrokken 

faculteit gemachtigd om het promotorschap op zich te nemen.  
 
Artikel 10 De doctoraatscommissie 

1. De promotor is samen met de eventuele co-promotor(en) verantwoordelijk voor de begeleiding 
van de doctorandus en zorgt ervoor dat deze in de mogelijkheid is om binnen de 
onderzoeksgroep in goede omstandigheden het voorbereidend onderzoek van het 
doctoraatsproefschrift te verrichten. De doctoraatscommissie ziet toe op de vorderingen van 
het doctoraatswerk en rapporteert hierover aan de departements- en faculteitsraad zoals 
bepaald in artikel 11 lid 4, behalve in die gevallen waarvoor geen rapportering aan de 
departements- en faculteitsraad nodig is5.   

 
2. De doctoraatscommissie bestaat uit minstens twee en ten hoogste vier personen onder wie de 

promotor en de eventuele co-promotor(en). In de doctoraatscommissie moet minstens één lid 
zetelen die geen promotor of co-promotor is van de doctorandus. Voor het lidmaatschap van de 
doctoraatscommissie is het bezit van het doctoraat een voorwaarde. 
 

3. Voor de studiegebieden “Architectuur” en “Audiovisuele en beeldende kunst” kunnen maximum 
twee leden met hoofdopdracht aan de betrokken hogeschool lid zijn van de 
doctoraatscommissie, de promotor inbegrepen. Het lid van de hogeschool dat niet de promotor 
is, moet niet in het bezit zijn van een doctoraat.  
 
 
 

Hoofdstuk 5 - Opvolging van de voortgang van de doctoraatsvoorbereiding 
 

                                                 
3  Studiegebieden: biomedische wetenschappen, informatica, statistiek 
4 Verkeerskunde wordt in deze context beschouwd als een ‘school’  
5 Cfr. doctoraten in het kader van door FWO- en IWT toegekende mandaten 
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Artikel 11 Opvolging, voortgang en rapportage 

1. De doctoraatscommissie komt ten minste driemaal per jaar samen met de doctorandus om de 
vorderingen van het onderzoek op te volgen en desgevallend bij te sturen. 

 
2. De doctorandus maakt negen maanden na zijn eerste aanstelling, en nadien ten minste 

jaarlijks, een voortgangsrapport ten behoeve van de doctoraatscommissie. Het rapport bevat 
zowel een verslag van de activiteiten van het voorbije jaar rekening houdend met de resultaten 
van het toelatingsonderzoek zoals vermeld in artikel 6, 2° als een prognose van de geplande 
activiteiten voor het komende jaar. 

 
3. De doctoraatscommissie beoordeelt het voortgangsrapport en maakt hierover een schriftelijk 

verslag ten behoeve van de doctorandus. In het verslag wordt bijzondere aandacht besteed 
aan de haalbaarheid van het doctoraat binnen de voorziene termijn en de eventuele 
remediëring. Indien de doctoraatscommissie van oordeel is dat de voortgang van het 
doctoraatswerk onvoldoende is, vermeldt zij dit uitdrukkelijk in het verslag. 

 
4. a. Voor doctorandi waarvan de aanstelling als personeelslid of als doctoraatsbursaal aan de 

UHasselt moet verlengd worden, maakt de doctoraatscommissie tweejaarlijks een verslag over 
aan de commissie van advies ten behoeve van het betrokken departement en de betrokken 
faculteit, die advies uitbrengen (behoudens in het geval vermeld in lid 4, d). In het verslag 
wordt bijzondere aandacht besteed aan de haalbaarheid van het doctoraat binnen de voorziene 
termijn en de eventuele remediëring. Indien de doctoraatscommissie van oordeel is dat de 
voortgang van het doctoraatswerk onvoldoende is, vermeldt zij dit uitdrukkelijk in het verslag.   

 
b. Voor doctorandi met een promotor/copromotor verbonden aan het departement industriële 
wetenschappen van de XIOS hogeschool of aan het departement gezondheidszorg van de PHL, 
waarvan de aanstelling aan de UHasselt moet verlengd worden, bezorgt de commissie van 
advies (UHasselt) haar advies aan de desbetreffende associatiefaculteit, die haar pre-advies ter 
goedkeuring overmaakt aan de bevoegde faculteit en het bevoegde departement van de 
UHasselt. De associatiefaculteit bezorgt haar pre-advies ook ter kennisgeving aan de bevoegde 
organen van de hogeschool. 
 
c. Voor doctorandi met een promotor/copromotor verbonden aan het departement industriële 
wetenschappen van de XIOS hogeschool of het departement gezondheidszorg van de PHL, 
waarvan de aanstelling aan de XIOS hogeschool of de PHL moet verlengd worden, bezorgt de 
doctoraatscommissie haar verslag rechtstreeks aan de desbetreffende associatiefaculteit, die 
haar pre-advies overmaakt aan de bevoegde faculteit van de UHasselt en de bevoegde organen 
van de hogeschool. De bevoegde faculteit brengt enkel advies uit over de vordering van het 
doctoraatswerk. 
 
d. Voor doctorandi in de studiegebieden “Architectuur” en “Audiovisuele en beeldende kunst”, 
waarvan de aanstelling aan de UHasselt moet verlengd worden, bezorgt de 
doctoraatscommissie haar verslag rechtstreeks aan de desbetreffende associatiefaculteit, die 
haar pre-advies ter goedkeuring overmaakt aan de WOA. De associatiefaculteit bezorgt haar 
pre-advies ook ter kennisgeving aan de bevoegde organen van de hogeschool. De WOA maakt 
haar advies over aan het College van Bestuur van de UHasselt.  
 
e. Voor doctorandi in de studiegebieden “Architectuur” en “Audiovisuele en beeldende kunst”, 
waarvan de aanstelling aan de PHL moet verlengd worden, bezorgt de doctoraatscommissie 
haar verslag rechtstreeks aan de desbetreffende associatiefaculteit, die haar pre-advies 
overmaakt aan de WOA en de bevoegde organen van de hogeschool. De WOA brengt enkel 
advies uit over de vordering van het doctoraatwerk. 

 
5. Indien het advies van de bevoegde faculteit resp. de WOA, bedoeld in lid 4 a, b, c resp. d, e, 

negatief is, kan de voorbereiding van het doctoraatsproefschrift niet verder gezet worden. 
 
 
 
Hoofdstuk 6 - Eindfase van de doctoraatsvoorbereiding 
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Artikel 12 Indiening en beoordeling voorlopig ontwerp doctoraatsproefschrift  

1. De doctorandus legt een voorlopig ontwerp van doctoraatsproefschrift voor aan de leden van 
de doctoraatscommissie met een begeleidende brief6 waarin hij te kennen geeft zijn 
proefschrift te willen verdedigen. Dit voorlopig ontwerp omvat de volledige inhoud van het 
voorgestelde doctoraatsproefschrift. De promotor wordt aangeraden om het voorlopig ontwerp 
van doctoraatsproefschrift ook voor te leggen aan minstens één externe referee.  
 

2. Binnen een maand na de indiening beoordeelt de doctoraatscommissie, eventueel aangevuld 
met de beoordeling van de externe referee(s), het voorlopig ontwerp van 
doctoraatsproefschrift. Deze beoordeling gebeurt bij voorkeur in overleg en op basis van 
schriftelijke rapporten. De doctorandus ontvangt van de promotor een consistent en schriftelijk 
verslag van de bemerkingen.  
 

3. Indien de doctoraatscommissie toelating verleent tot het indienen van het 
doctoraatsproefschrift ontvangt de doctorandus bericht terzake van de promotor inclusief 
vermelding van de termijn waarbinnen het indienen moet gebeuren. Het studentensecretariaat 
ontvangt een kopie van het bericht en controleert of aan alle vormelijke vereisten voldaan is. 
 

4. Indien de doctoraatscommissie beslist dat het voorlopig ontwerp grondig moet worden 
bijgewerkt, wordt de procedure geschorst en wordt er vanaf de indiening van het bijgewerkte 
voorlopig ontwerp gehandeld conform lid 2 van dit artikel.  
 

Artikel 13  Indiening doctoraatsproefschrift 

1. Op basis van de beoordeling van het voorlopig ontwerp van doctoraatsproefschrift door de 
doctoraatscommissie past de promovendus het proefschrift aan. De doctorandus stuurt de 
promotor binnen de voorziene termijn, zoals bepaald in artikel 12, lid 3 zijn 
doctoraatsproefschrift. 

 
Artikel 14 Samenstelling doctoraatsjury 

1. a. Van zodra de doctoraatscommissie toelating verleend heeft tot het indienen van het 
doctoraatsproefschrift (zie artikel 12, lid 3), stelt de promotor de faculteitsvoorzitter per brief 
op de hoogte van het voorstel  inzake: 

- de voorlopige datum van verdediging; 
- de titel van het doctoraatsproefschrift; 
- het voorstel voor samenstelling van de doctoraatsjury; 
- de universiteit die het meest in aanmerking komt voor het vereiste interuniversitair 

overleg, indien het een doctoraatsproefschrift betreft dat zich situeert in een studiegebied 
of een deel van een studiegebied waarin de UHasselt/tUL enkel een bacheloropleiding kan 
aanbieden. 

 
b. Voor een doctoraatsproefschrift dat behoort tot de onderwijsbevoegdheid van de tUL brengt 
de promotor het schoolbestuur van het voorstel in (a) op de hoogte, dat zijn pre-advies ter 
goedkeuring overmaakt aan de bevoegde faculteit.7 
 
c. Voor doctorandi met een promotor/copromotor verbonden aan het departement industriële 
wetenschappen van de XIOS hogeschool of aan het departement gezondheidszorg van de PHL 
brengt de promotor de desbetreffende associatiefaculteit van het voorstel in (a) op de hoogte, 
die haar pre-advies ter goedkeuring overmaakt aan de bevoegde faculteit.  

 
2. Tijdens de eerstvolgende vergadering brengt de faculteitsraad zijn advies uit over het voorstel 

in lid 1. De faculteitsvoorzitter informeert de rector per brief over het door de faculteitsraad 
gegeven advies. 

 
3. De jury wordt interuniversitair en bij voorkeur internationaal samengesteld. De jury bestaat uit 

minimum 6 en maximum 10 leden. De leden van de doctoraatscommissie maken deel uit van 
de jury. Alleen leden van het zelfstandig academisch personeel of hun buitenlands equivalent 

                                                 
6 Een modelbrief wordt aangemaakt en zal ter beschikking liggen op het studentensecretariaat 
7 Voor een doctoraat in de biomedische wetenschappen en de informatica bevat de jury bij voorkeur een 
deskundige van de UM.  
Verkeerskunde wordt in deze context beschouwd als een ‘school’. 
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en postdoctorale navorsers of postdoctorale assistenten kunnen lid zijn van de doctoraatsjury. 
In afwijking van de doctoraatsvereiste kan in de jury ten hoogste één lid zonder doctoraat 
worden opgenomen indien deze als expert in het vakgebied moet worden beschouwd en indien 
dit schriftelijk gemotiveerd wordt. Voor de studiegebieden “Architectuur” en “Audiovisuele en 
beeldende kunst” kunnen maximum twee leden zonder doctoraat deel uitmaken van de 
doctoraatsjury.  

 
4. Het voorzitterschap van de jury is toegekend aan de rector die deze taak kan delegeren. De 

promotor kan niet als voorzitter optreden.  
 
5. De rector beslist over de samenstelling van de doctoraatsjury. In de regel wordt de 

doctoraatsjury definitief samengesteld binnen een periode van 10 kalenderdagen nadat de 
rector de brief van de faculteitsvoorzitter heeft ontvangen. 
Indien het een doctoraatsproefschrift betreft waarvoor interuniversitair overleg noodzakelijk is, 
vindt de vaststelling van de doctoraatsjury pas plaats van zodra er overeenstemming bereikt is 
tussen de rector van de UHasselt en de rector van de betreffende universiteit. Een periode van 
maximum drie weken wordt hierbij nagestreefd. 

 
De rector van de UHasselt deelt aan de faculteitsvoorzitter, de juryleden en de doctorandus de 
definitieve samenstelling van de doctoraatsjury mee evenals de plaats en het tijdstip van 
verdediging.   

 
Artikel 15 Beoordeling van de inhoud van het doctoraatsproefschrift door de jury en 

“voorverdediging” 

1. Van zodra de samenstelling van de jury is meegedeeld door de rector, bezorgt de promotor de 
juryleden de inhoud van het conform artikel 13 definitieve doctoraatsproefschrift. De promotor 
meldt de juryleden dat zij beschikken over maximum 4 weken na ontvangst om het 
doctoraatsproefschrift te beoordelen en eventueel bezwaar tegen de openbare verdediging 
kenbaar te maken. 
 

2. Indien een meerderheid van de jury daartoe beslist, kan ze overgaan tot een voorverdediging 
vooraleer toelating te geven tot de openbare verdediging. “Bij staking van stemmen” beslist de 
voorzitter. Deze voorverdediging moet doorgaan binnen de drie weken na de beslissing 
hierover van de jury. Een faculteit kan de voorverdediging als een algemene regel invoeren.  

 
3. Indien een lid van de jury bezwaar heeft tegen de openbare verdediging dient de jury in ieder 

geval hierover te overleggen. Voor de toelating tot de openbare verdediging is een 2/3 
meerderheid nodig. 
De doctoraatsjury kan ook als resultaat van dit overleg de toelating tot verdediging 
onderwerpen aan voorwaarden, waaraan dan een remediëringsplan wordt gekoppeld.  
Als de doctoraatsjury geen toelating geeft tot de openbare verdediging (of deze onderwerpt 
aan voorwaarden), dan informeert de voorzitter van de jury de doctorandus over het bezwaar 
en de opmerkingen ter zake. Tevens stelt de voorzitter de rector en de faculteitsvoorzitter op 
de hoogte. 
 

4. Indien de doctoraatsjury instemt met de openbare verdediging, deelt de voorzitter van de jury 
dit mee aan de doctorandus, de rector en de faculteitsvoorzitter.  

 
 
 
Hoofdstuk 7 - Openbare verdediging en deliberatie 

 
Artikel 16 Openbare verdediging 

1. De verdediging van het proefschrift is openbaar. De rector waakt over de toepassing van de 
openbaarheid. Door het studentensecretariaat wordt de mededeling over deze verdediging 
aangemaakt en ad valvas bekend gemaakt. In de periode van 15 juli tot en met 20 augustus 
kan geen openbare verdediging plaatsvinden.  
 

2. De doctorandus bezorgt een ontwerp van persbericht betreffende het doctoraatsonderzoek aan 
de dienst Externe Communicatie. 
 

3. De doctorandus zorgt ervoor dat de juryleden ten laatste 7 dagen voor de geplande 
verdediging een gedrukt exemplaar van het doctoraatsproefschrift in hun bezit hebben. De 
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bibliotheek van de UHasselt ontvangt 2 gedrukte exemplaren en een exemplaar op CD-ROM, 
ter bewaring en voor interbibliothecaire uitlening. 
 

4. De openbare verdediging van het proefschrift mag niet langer dan 2 uren duren inclusief de 
uiteenzetting van het proefschrift die maximaal 50 minuten mag duren. 

 
Artikel 17 Deliberatie en proclamatie 

1. De jury beraadslaagt onmiddellijk na afloop van de verdediging en gaat over tot de 
proclamatie. De jury beslist met een tweederde meerderheid.  

 
2. Bij de beraadslaging worden geen graden toegekend maar wordt enkel beslist of de 

doctorandus geslaagd is.  
 
3. De doctoraatsjury kan niet geldig beraadslagen als niet minstens vijf leden inclusief de 

voorzitter aanwezig zijn. 
 
 
Hoofdstuk 8 - Taalregeling 
 
Artikel 18 Taal 

1. Het doctoraatsproefschrift kan in het Nederlands of het Engels worden opgesteld en verdedigd.  

2. Steeds wordt aan het doctoraatsproefschrift een samenvatting (maximaal 3 pagina’s) in het 
Nederlands toegevoegd, gericht naar het brede publiek.  

 
 
 
Hoofdstuk 9 - Betwistingen 
 
Artikel 19 Betwistingen 

1. De doctorandus ontvangt bij zijn eerste inschrijving het doctoraatsreglement. De doctorandus 
die zich niet houdt aan de voorschriften van dit reglement, verliest de waarborgen betreffende 
een normale doctoraatsprocedure zoals in dit reglement voorzien.  
 

2. De doctorandus die nalatigheden vaststelt inzake de toepassing van dit reglement of van de 
administratieve voorschriften, kan dit melden aan de rector. De rector beslist welk gevolg 
gegeven wordt aan de klacht van de doctorandus.  

 
 
 
Hoofdstuk 10 - Vergoeding van kosten 
 
Artikel 20 Vergoeding van kosten verbonden aan het doctoraat 

1. De departementen of de eenheden waaraan de doctorandi verbonden zijn ontvangen vanuit de 
centrale werkingskredieten voor onderzoek een forfaitaire vergoeding per behaald doctoraat. 
Zij kunnen daarmee kosten financieren die verbonden zijn aan het doctoraat. Het 
maximumbedrag ervan wordt jaarlijks bepaald. 

 
 
 
Hoofdstuk 11 - Gezamenlijk diploma van doctor 
 
Artikel 21         Gezamenlijk diploma van doctor 

1. Studenten kunnen een doctoraat afleggen onder de gezamenlijke supervisie van de 
UHasselt/tUL en één of meer andere Vlaamse universiteiten of buitenlandse 
hogeronderwijsinstellingen in het kader van een samenwerkingsovereenkomst afgesloten 
tussen de student en de betrokken instellingen overeenkomstig de regelgeving geldend aan de 
UHasselt/tUL inzake het gezamenlijk doctoraat. Indien zij slagen, wordt hun doctoraat 
bekrachtigd door de betrokken instellingen. Afhankelijk van de onderwijswetgeving van de 
andere partnerinstelling(en), gebeurt dit met een gezamenlijk diploma waarop één graad van 
doctor wordt vermeld en dat door beide partnerinstellingen ondertekend wordt, dan wel met 
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een ‘dubbeldiploma’, waarop twee graden van doctor worden vermeld en dat ondertekend 
wordt door beide instellingen of enkel door de UHasselt/tUL, indien de regelgeving van de 
partnerinstelling het niet toelaat om het diploma mee te ondertekenen. In het laatste geval zal 
de student wellicht nog een tweede diploma ontvangen van de partnerinstelling 
(‘bidiplomering’). 

2. Een basisvoorwaarde voor het gezamenlijk doctoraat is dat de student gedurende ten minste 6 
maanden onderzoek verricht aan elk van de beide partnerinstellingen. De student moet zich 
gedurende het volledige verloop van het doctoraatsonderzoek inschrijven aan de UHasselt/tUL. 

 
 
Hoofdstuk 12 -   Format 
 
Het proefschrift dient te worden opgemaakt volgens de regels van de huisstijl zoals bepaald door 
het universiteitsbestuuur.  
 
 


