Reglement betreffende het statuut van student-onderzoeker1
Artikel 1.

Definities

Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder:
student-onderzoeker: een regelmatig ingeschreven bachelor- of masterstudent van de UHasselt/tUL
die als vrijwilliger wordt ingeschakeld in onderzoeksprojecten. De opdrachten uitgevoerd als studentonderzoeker kunnen op geen enkele wijze deel uitmaken van het studietraject van de student. De
opdrachten kunnen geen ECTS-credits opleveren en zij kunnen geen deel uitmaken van een evaluatie
van de student in ket kader van een opleidingsonderdeel. De onderzoeksopdrachten kunnen wel in
het verlengde liggen van een opleidingsonderdeel, de bachelor- of masterproef.
Artikel 2.

Toepassingsgebied

Enkel bachelor- en masterstudenten van de UHasselt/tUL die voor minstens 90 studiepunten credits
hebben behaald in een academische bacheloropleiding komen in aanmerking voor het statuut van
student-onderzoeker.
Artikel 3.

Selectie en administratieve opvolging

§1 De faculteiten staan in voor de selectie van de student-onderzoekers en schrijven hiervoor een
transparante selectieprocedure uit die vooraf aan de studenten kenbaar wordt gemaakt.
§2 De administratieve opvolging van de dossiers gebeurt door de faculteiten.
Artikel 4.

Preventieve maatregelen en verzekeringen

§1 De faculteiten voorzien waar nodig in de noodzakelijke voorafgaande vorming van studentonderzoekers. De student is verplicht deze vorming te volgen vooraleer hij/zij kan starten als
student-onderzoeker.
§2 Er moet voor de betrokken opdrachten een risicopostenanalyse opgemaakt worden door de
faculteiten, analoog aan de risicopostenanalyse voor een stagiair van de UHasselt/tUL. De faculteiten
zien er op toe dat de nodige veiligheidsmaatregelen getroffen worden voor aanvang van de opdracht.
§3 De student-onderzoekers worden door de UHasselt verzekerd tegen:



Burgerlijke aansprakelijkheid
Lichamelijke ongevallen

en dit ongeacht de plaats waar zij hun opdrachten in het kader van het statuut uitoefenen.
Artikel 5.

Vergoeding van geleverde prestaties

§1 De student-onderzoeker kan maximaal 40 kalenderdagen, gerekend binnen één kalenderjaar,
worden ingeschakeld binnen dit statuut. De dagen waarop de student-onderzoeker een vorming moet
volgen, worden niet meegerekend als gepresteerde dagen.
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§2 De student-onderzoeker ontvangt geen vrijwilligersvergoeding voor zijn prestaties. De student
kan wel een vergoeding krijgen van de faculteit voor bewezen onkosten. De faculteit en de student
maken hier aangaande schriftelijke afspraken.

Artikel 6.

Dienstverplaatsingen

De student-onderzoeker mag dienstverplaatsingen maken. De faculteit en de student maken
schriftelijke afspraken over de al dan niet vergoeding voor dienstverplaatsingen. De student wordt
tijdens de dienstverplaatsingen en op weg van en naar de stageplaats uitsluitend verzekerd door de
UHasselt voor lichamelijke ongevallen.
Artikel 7.

Afsprakennota

§1 Er wordt een afsprakennota opgesteld die vooraf wordt ondertekend door de decaan en de
student-onderzoeker. Hierin worden de taken van de student-onderzoeker alsook de momenten
waarop hij/zij de taken moet uitvoeren zo nauwkeurig mogelijk omschreven.
§2 Aan de afsprakennota wordt een kopie van dit reglement toegevoegd als bijlage.
Artikel 8.

Certificaat

Na succesvolle beëindiging van de opdracht van de student-onderzoeker, te beoordelen door de
decaan, ontvangt hij een certificaat van de studentenadministratie. De faculteit bezorgt de nodige
gegevens aan de studentenadministratie. Het certificaat wordt ondertekend door de decaan van de
faculteit waaraan de student-onderzoeker zijn opdracht voltooide.
Artikel 9.

Geheimhoudingsplicht

De student-onderzoeker verbindt zich ertoe om alle gegevens, documenten, kennis en materiaal,
zowel schriftelijk (inbegrepen elektronisch) als mondeling ontvangen in de hoedanigheid van studentonderzoeker aan de UHasselt, als strikt vertrouwelijk te behandelen, ook indien deze niet als strikt
vertrouwelijk werd geïdentificeerd. Hij/zij verbindt zich ertoe om in geen geval deze vertrouwelijke
informatie mee te delen aan derden of anderszins openbaar te maken, ook niet na de beëindiging
van zijn/haar opdracht binnen dit statuut.
Artikel 10.

Intellectuele eigendomsrechten

Indien de student-onderzoeker tijdens de uitvoering van zijn/haar opdrachten creaties tot stand
brengt die (kunnen) worden beschermd door intellectuele rechten, deelt hij/zij dit onmiddellijk mee
aan de faculteit. Deze intellectuele rechten, met uitzondering van auteursrechten, komen steeds toe
aan de UHasselt.
Artikel 11.

Geschillenregeling

Indien zich een geschil voordoet tussen de faculteit en de student-onderzoeker met betrekking tot
de interpretatie van dit reglement of de uitoefening van de taken, dan kan de ombudspersoon van
de opleiding waarbinnen de student-onderzoeker zijn taken uitoefent, bemiddelen. Indien
noodzakelijk, beslecht de vicerector Onderwijs het geschil.
Artikel 12.

Inwerkingtreding

Dit reglement treedt in werking met ingang van het academiejaar 2017-2018.
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