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De promovendus dient 30 EC aan studiepunten te behalen gedurende zijn of haar aanstelling. De
Faculteit der Geesteswetenschappen hanteert de volgende invulling voor het opleidingsdeel van het
promotietraject:

Verplichte cursussen en trainingen

min.
20 EC

Research Integrity – Arts and Humanities
(2 EC)
FGW biedt (twee)jaarlijks een cursus aan over ethiek en wetenschappelijke integriteit. Deze cursus is
verplicht voor alle promovendi van de Faculteit en bestaat uit een tweedaags programma met zelfstudie
voorafgaand aan de eerste bijeenkomst en tussen de twee bijeenkomsten in.
Key Issues in the Humanities
(2 EC)
Alle promovendi binnen FGW volgen een (twee)jaarlijkse methodologiecursus Key Issues in the
Humanities, verzorgd door de Graduate School in samenwerking met de interfacultaire
onderzoeksinstituten CLUE+ en The Network Institute. In deze cursus maken de promovendi kennis met
(VU-specifieke) kernproblemen en debatten in de geesteswetenschappen.
Congresbezoek
(6 EC richtlijn)
De promovendus bezoekt tenminste 2 internationale congressen, waarvan tenminste 1 met een eigen
lezing / posterpresentatie.
• Congresbezoek zonder lezing/paper/poster (1 EC)
• Congresbezoek met lezing/paper/poster (2 EC)

Cursussen landelijke onderzoeksscholen
(10 EC)
De promovendus is verplicht tenminste 10 EC te besteden aan onderwijs van de landelijke
onderzoeksscholen.
Een lijst met relevante landelijke onderzoeksscholen wordt via de website van de Graduate School
aangeboden. Elke promovendus dient te worden ingeschreven bij een van deze scholen. Inschrijving
geschiedt door aanmelding via de Graduate School of Humanities. Onderwijs kan eventueel ook bij
andere landelijke onderzoeksscholen dan die waarvan men lid van is, worden betrokken.

Onderzoeksvaardigheden/ keuze modules

10 EC

Ontwikkeling van onderzoeksvaardigheden geschiedt onder meer via actieve participatie in het PhD
colloquium, de FGW Graduate Lectures en/of participatie in aan de promotor gebonden, of andere
onderzoeksgroepen. In deze bijeenkomsten trainen de promovendi de presentatie van het eigen
onderzoek, versterken ze hun communicatieve vaardigheden, vindt er interactie met peers plaats,
verdediging van eigen onderzoek en kritische reflectie op andermans onderzoek. Daarnaast kan zo
worden gewerkt aan de verbetering van de taal- en schrijfvaardigheid.

PhD colloquium
(1 EC)
Alle promovendi van de Faculteit der Geesteswetenschappen worden van harte uitgenodigd om mee te
doen aan de bijeenkomsten van het PhD colloquium. Gemiddeld vier keer per jaar zullen
lunchbijeenkomsten en workshops worden georganiseerd rond thema’s als time management,
intellectueel eigendom, open access, beheer van je onderzoeksdata, presentatie vaardigheden en
loopbaanoriëntatie. Uitnodigingen worden verstuurd via de mail.
Graduate Lectures
(1 EC)
Onder vaardighedenonderwijs valt ook participatie aan de Graduate Lectures, Seminars en Masterclasses
van internationale onderzoekers, georganiseerd door de Graduate School of Humanities, of door CLUE+
en/of het Network Institute. Promovendi volgen tenminste vijf bijeenkomsten gedurende de looptijd van
hun aanstelling.

Promotor gebonden onderzoeksgroepen:
(1 EC)
Het is ook mogelijk om regelmatige participatie aan promotor gebonden seminars in te zetten voor de
ontwikkeling van deze onderzoeksvaardigheden. Seminars dienen door promotoren bekend gemaakt te
zijn bij de Graduate School.
VU cursus succesvol promoveren
(2 EC)
Als startende promovendus moet je je in korte tijd een onderzoeksgebied eigen maken en leren
zelfstandig een koers uit te zetten. In deze training leer je om je eigen doelen te bepalen, een strategie te
ontwikkelen om die doelen te halen en daarover met anderen te communiceren.
De training wordt in het Engels gegeven: PhD success and personal efficacy. De training vindt plaats
binnen een periode van ca. 6 weken en bestaat uit drie modules van elk twee dagen.
Onderdelen van de training zijn:
• Time- en projectmanagement
• Overtuigend communiceren met anderen
• Presenteren voor verschillende soorten publiek
Deze training is kosteloos voor VU medewerkers, zie: VUnet, serviceplein, personeelszaken,
opleidingsaanbod onderzoek
Eigen inbreng:
Promovendi kunnen ook zelf voorstellen doen om lezingen, ateliers, workshops etc. te organiseren, of
zich aansluiten bij andere onderzoeksgroepen.
Andere keuzemogelijkheden:
In aanvulling op de hier voor genoemde modules, kan de promovendus ook andere varianten kiezen, om
zijn/ haar onderzoeksvaardigheden en competenties te versterken, bijvoorbeeld:
• verblijf aan buitenlandse universiteit of onderzoeksinstelling
• deelname aan een Summer of Winter School
• VU-modules Academic English
• NT2 Dutch for foreigners,
• of andere cursussen op academisch niveau, zoals bijvoorbeeld online modules IT
• VU cursus Career Orientation for PhD Candidates of vergelijkbare cursussen of individuele
coachingstrajecten
• BKO (Basis-Kwalificatie Onderwijs; 5 EC)
Neem contact op met je begeleider als je een of meer van deze vakken/ trainingen in je programma wilt
opnemen.

