Facultaire regeling promoties Faculteit der Godgeleerdheid (vastgesteld mei 2018)
Conform artikel 38 lid 2 van het promotiereglement van de Vrije Universiteit, stelt de decaan, gehoord
de hoogleraren van de faculteit, de volgende aanvullende regels vast:
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Aanvullende regel
De kandidaat heeft een vooropleiding die aansluit bij het gekozen onderzoeksveld
of heeft daar anderszins aantoonbaar de benodigde kennis en competenties voor
verworven.
Het opleidings- en begeleidingsplan wordt opgesteld door promovendus en
beoogd promotor en formeel getoetst door de directeur van de Graduate School.
Binnen een jaar na toelating (voor deeltijdse en buitenpromovendi binnen twee
jaar) levert de kandidaat een door de beoogde promotor goedgekeurd en binnen
een van de onderzoeksgroepen bediscussieerd onderzoeksvoorstel in bij de
directeur van de Graduate School ten behoeve van bespreking in het
hooglerarenberaad.
De decaan hoort ten behoeve van zijn voorstel tot aanwijzing van een promotor
alle hoogleraren die aanwezig zijn bij het maandelijkse hooglerarenberaad dan
wel voorafgaand aan dat beraad hun advies hebben gegeven.
De decaan hoort ten behoeve van zijn voorstel tot aanwijzing van een copromotor
alle hoogleraren die aanwezig zijn bij het maandelijkse hooglerarenberaad dan
wel voorafgaand aan dat beraad hun advies hebben gegeven.
De decaan en de portefeuillehouder onderzoek zijn door het hooglerarenberaad
gemachtigd om de leden van de promotiecommissie te benoemen. Zij leggen
steeds op het eerstvolgende hooglerarenberaad verantwoording af van de
ingestelde promotiecommissies. Bij het voorstel voor de samenstelling van een
promotiecommissie zorgt de promotor voor enige interdisciplinariteit en voor
genderbalans. Conform het bredere genderbeleid worden minstens twee
vrouwen voorgedragen op basis van hun expertise. Wanneer dit niet het geval is,
wordt het voorstel op het hooglerarenberaad geagendeerd met het oogmerk via
het netwerk van de hoogleraren voldoende gekwalificeerde vrouwelijke leden te
vinden.
Onder werkeenheid van de promotor wordt verstaan het onderzoekscluster
waarvan de promotor deel uitmaakt. Indien er twee promotoren uit de faculteit
betrokken zijn, geldt dat voor elk van hun werkeenheden maximaal één lid kan
worden benoemd in de promotiecommissie, onverlet het verder bepaalde in
artikel 14.4.
Aanbod, voorwaarden en toetsing van de opleiding zijn de verantwoordelijkheid
van de directeur van de Graduate School en worden vanwege de Graduate School
gecommuniceerd.
Kandidaten die een Research Master bij de faculteit hebben gevolgd en op
hetzelfde onderwerp een promotie voorbereiden, kunnen vrijstelling van het
opleidingstraject krijgen.
Kandidaten die wegens een andere vooropleiding of verworven competenties in
aanmerkingen wensen te komen voor gedeeltelijke vrijstelling dienen daartoe
een verzoek in bij de directeur van de Graduate School.
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Het beoordelen van de opleiding en verstrekken van het opleidingscertificaat
geschiedt door de directeur van de Graduate School. De directeur van de
Graduate School informeert de portefeuillehouder die namens de decaan de
promotor informeert tegelijk met het oordeel van de promotiecommissie over het
proefschrift.
Gezien de grote methodische verschillen tussen proefschriften geldt er binnen de
faculteit noch een minimum- noch een maximumomvang. Als richtlijn geldt: een
goed proefschrift heeft vanwege de gewenste diepgang in combinatie met de
gewenste leesbaarheid en bondigheid meestal een omvang tussen de 150 en 400
pagina’s (75.000 tot 200.000 woorden).
Bij een proefschrift bestaande uit gepubliceerde artikelen bedraagt het aantal
artikelen minimaal vijf, waarvan minstens drie gepubliceerd zijn in internationale
wetenschappelijke tijdschriften of reeksen (refereed of anderszins
hooggekwalificeerd), en minstens twee andere artikelen in deze categorie de
status van ‘accepted’ hebben bereikt. De bijdrage van de promovendus aan de
gebundelde artikelen moet substantieel zijn en de promotor dient dit in een
schriftelijke verklaring vast te leggen.
In principe wordt proefschriften niet in een andere taal dan Nederlands, Engels,
Frans of Duits geschreven met het oog op de gewenste adequate begeleiding en
beoordeling.
In aanvulling op het aantal bij de pedel in te leveren exemplaren levert de
promovendus een achttal exemplaren in bij de faculteit.
Voorzitter van de promotievergadering kan ook zijn een hoogleraar die lid is van
het faculteitsbestuur.
Op grond van artikel 14.7 hebben de promotor(en) en eventuele copromotor(en)
geen stemrecht.
De faculteit heeft twee vertrouwenspersonen voor promovendi.

