RICHTLIJNEN DOCTORAAT
De kandidaat heeft masterdiploma Theologie & Religiestudies, afstudeerrichting research
(onderzoek). Dit betekent dat hij/zij na het behalen van een educatief of pastoraal
masterdiploma de onderzoekmodules ‘wetenschap’ volbracht. Dit houdt het schrijven van
twee publiceerbare artikelen in (15ects) en het opmaken van een ontwerp voor
promotieonderzoek (15ects omvattende portfolio met motivatie, vraagstelling, argumentatie,
opbouw onderzoek, academische relevantie en literatuurlijst).
Indienen aanvraag
De aanvraag om een promotieonderzoek aan de FPTR op te starten moet bij de
docentenvergadering van september van het nieuwe academiejaar worden ingediend.
Dossiergegevens
1. Korte CV met vermelding van relevante opleidingen, recente foto, contactinformatie
en eventueel financieringsopzet
2. Kopij van het masterdiploma Theologie & Religiestudies met bijgevoegde lijst van
behaalde studiepunten (met beëdigde vertaling indien niet in Ne/Fr/Dui/Eng
3. Voor niet aan de FPTR afgestudeerde studenten wordt een aanbevelingsbrief van
een hoogleraar aan een erkende theologische faculteit in het dossier gevoegd
4. Een exposé van het geplande promotieonderzoek met nadruk op de academische
relevantie
Behandeling
Na initiële ontvankelijkheidsverklaring van de docentenvergadering wordt een hoogleraar
aangesteld die als contactpersoon fungeert. Dit is naar verwachting de toekomstige promotor.
Hij/zij maakt een afspraak met de promovendus en brengt daarover verslag uit aan de
docentenvergadering. Na evaluatie wordt officieel toestemming gegeven om het
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promotieonderzoek te beginnen en wordt de promotor aangesteld. Het onderzoek gaat van
start van zodra de administratieve inschrijving en de financiële verplichtingen zijn voldaan.
Werkprocedure
De promovendus werkt in nauw contact met de promotor. Ze zien elkaar minstens één keer
per semester om de vorderingen te bespreken.
De promotor informeert de docentenvergadering over de vorderingen van het onderzoek.
Er wordt op aangedrongen dat de promovendus deeltijdse resultaten communiceert, hetzij in
de vorm van werkcolleges, seminars of voorstelling van het deelresultaat in de vergadering
van de onderzoeksgroepen aan de FPTR.
Evaluatie
In functie van de geleverde werkzaamheden en de naar voor gebrachte deeltijdse resultaten, maakt
de docentenvergadering een tussentijds rapport op. De eerste keer zal dit gebeuren na 2 jaar. Al
naargelang de evaluatie wordt de promovendus uitgenodigd door de docentenvergadering om
eventuele bijsturingen of wijzigingen te bespreken.
Een tweede en laatste tussentijdse evaluatie kan na 4 jaar plaatsgrijpen indien nodig. Dan wordt na
overleg de afwerkingstermijn bepaald. De data van inlevering en openbare verdediging worden in
overleg op de agenda geplaatst.
Tijdsduur
De lengte van een promotieonderzoek kan onmogelijk in een richtlijn worden vastgelegd. We
adviseren evenwel ten stelligste de termijn niet te laten uitlopen en ontraden een onderzoeksperiode
van meer dan 10 jaar.
Al naargelang de omstandigheden kan een promotor tot vijf jaar na emeritaat actief blijven als
begeleider van een doctoraatsonderzoek. De docentenvergadering kan ook in overleg een wisseling
van begeleider voorstellen en doorvoeren.
Het eerste jaar en het jaar van verdediging wordt het volle inschrijvingsgeld aangerekend (850,-€). De
tussenliggende jaren van onderzoek geldt een minimumtarief (100,-€).
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