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VUB AVN Fonds
Oproep doctoraatsbeurs in nucleaire veiligheid en stralingsbescherming
Doel
Met de doctoraatsbeurs kan een onderzoeker onder leiding van een promotor uit één van de VUB-faculteiten
gedurende vier jaar (met een evaluatie na twee jaar) een doctoraatsonderzoek voeren binnen het onderzoeksdomein
nucleaire veiligheid en stralingsbescherming, ter voorbereiding van een doctoraatsproefschrift.
Kenmerken
•
•
•

Periode: 4 jaar, met een evaluatie na 2 jaar
Beursbedrag: personeelskost doctoraatsstudent + 10% werkingstoelage
Oproep wordt geopend op 13 juni 2018
- Uiterste indiendatum: 15 juli 2018 om 16.00 uur
- Bekendmaking resultaten: 31 juli 2018
- Start doctoraatsonderzoek: 1 oktober 2018

Profiel en voorwaarden
•
•
•
•

•

De promotor is minstens 10% ZAP-lid van één de VUB-faculteiten.
De doctoraatsstudent behaalde een masterdiploma uitgereikt in één van de landen van de EU of van de EER
of Zwitserland.
De doctoraatsstudent behaalde dit diploma met minstens de vermelding “onderscheiding” (cum laude).
De promotor en de doctoraatsstudent gaan akkoord met de verplichtingen jaarlijks een wetenschappelijk en
financieel verslag op te stellen en voor te leggen aan de stuurgroep van het VUB AVN Fonds en het VUB AVN
Fonds te vermelden in elke wetenschappelijke publicatie of communicatie gerelateerd aan het
onderzoeksproject.
De promotor en doctoraatsstudent handelen in overeenstemming met de toepasselijke VUB reglementen.

Aanvraag- en selectieprocedure
•

•
•
•
•

De promotor dient afzonderlijk of in samenwerking met een kandidaat-doctoraatsstudent een
onderzoeksvoorstel in van maximum 5 pagina’s, dat op z’n minst de volgende items bevat: titel van het project,
een acroniem, situering van het onderzoek, de onderzoeksdoelstellingen, de onderzoeksstrategie en een
werkplan opgebouwd uit werkpakketten, deliverables en milestones. Werkpakketten omvatten duidelijk
gedefinieerde taken.
Het voorstel wordt ingediend via e-mail: Foundation@vub.be
De aanvragen worden gescreend op ontvankelijkheid (volledigheid en toelatingscriteria).
De selectie is gebaseerd op twee toelatingscriteria: project en toepassingsmogelijkheden.
De stuurgroep van het VUB AVN Fonds beslist over de goedkeuring van het onderzoeksproject en de
hernieuwing van de doctoraatsbeurs.
De stuurgroep bestaat uit de volgende leden:
- De heer Jean Vereecken, voorzitter AVN en voorzitter VUB AVN Fonds
- De heer Frank Deconinck, bestuurder AVN

ASSOCIATION VINÇOTTE NUCLEAR
asbl - vzw

-

Prof. Dr. Stefaan Caenepeel, in zijn hoedanigheid van decaan Ingenieurswetenschappen
Prof. Dr. Eric Jespers, in zijn hoedanigheid van decaan Wetenschappen en Bioingenieurswetenschappen
Prof. Dr. Ir. Hugo Thienpont, in zijn hoedanigheid van vicerector Innovatie en Valorisatie

