Voorzijde

Bijlage A
Formulier beoordeling proefschrift en
toelating tot de verdediging
Uitbrengen stem:
Promotiecommissielid […titel…] […voorletters…] […achternaam…] […affiliatie…]
Aangewezen per besluit van het College voor Promoties, ter beoordeling van het proefschrift met de titel […titel
proefschrift…]
Van promovendus […volledige naam promovendus…]
Stemt voor/tegen de toelating tot de verdediging van het beoordeelde manuscript als proefschrift.

Toelichting op de beoordeling:

(Optioneel: Informatie over het inzenden)
E-mailadres facultaire contactpersoon:
E-mailadres promotor:
Uiterlijke inzenddatum:
Inzenden
Gelieve beide zijden van dit ingevulde formulier uiterlijk op de hierboven genoemde uiterlijke inzenddatum per
e-mail aan de facultaire contactpersoon doen toekomen, met een kopie aan de promotor.
Criteria
Bij het beoordelen van het manuscript dienen de commissieleden uit te gaan van de eisen die in de
desbetreffende discipline worden gesteld. Onderstaande elementen spelen daarbij een rol. U wordt verzocht deze
criteria waaraan het proefschrift dient te voldoen afzonderlijk van elkaar te beoordelen.

Achterzijde

Formulier beoordeling proefschrift en toelating

1.

De mate waarin het onderzoek vernieuwend is

Onvoldoende

Voldoende

Goed

Zeer goed

Excellent

tot de verdediging

☐

☐ ☐

☐ ☐

☐

☐ ☐

☐ ☐

☐

☐ ☐

☐ ☐

☐

☐ ☐

☐ ☐

☐

☐ ☐

☐ ☐

☐

☐ ☐

☐ ☐

☐

☐ ☐

☐ ☐

☐

☐ ☐

☐ ☐

Toelichting:
2.

De wijze van ordening, analyse en verwerking van het materiaal
Toelichting:

3.

De originaliteit en creativiteit bij de behandeling
Toelichting:

4.

De zuiverheid van de gevolgde methodiek bij de analyse
Toelichting:

5.

Een kritische benadering van bestaande theorieën of opvattingen
Toelichting:

6.

Evenwicht in de opbouw van het proefschrift en helderheid in stijl en formulering
Toelichting:

7.

De mate waarin het proefschrift een (baanbrekende) impact op het vakgebied heeft
Toelichting:

8.

Optioneel:
Door de faculteit voorgeschreven specifiek criterium/criteria, te weten:
Toelichting:

9.

Bent u van mening dat het onderhavige proefschrift in aanmerking zou moeten komen
voor het predicaat ‘cum laude’?

Ja/Nee

Indien ja, kunt u daartoe onderschrijven dat het proefschrift behoort tot de beste
5% van alle door u gelezen proefschriften in het relevante vakgebied?

Ja/Nee

Toelichting:

