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Call  Promoties in de Geesteswetenschappen 2018 

De Faculteit der Letteren is voornemens in 2018 bij de Nederlandse Organisatie voor 
Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) vier projectaanvragen aan te melden voor 
reguliere promotieplaatsen in het kader van het programma Promoties in de 
Geesteswetenschappen (voorheen Duurzame Geesteswetenschappen). Deze 
projectaanvragen worden geselecteerd in een interne procedure, waarvoor de deadline 
is vastgesteld op 26januari 2018, 14:00. 

Waarvoor aanvragen? 
Het programma Promoties in de Geesteswetenschappen creëert promotieplaatsen voor 
top-research master-studenten van de Nederlandse universiteiten. Reguliere 
masterstudenten van vergelijkbaar niveau komen ook in aanmerking. Het programma 
is niet bedoeld om kandidaat-promovendi van elders aan te trekken. 

Wie kan aanvragen? 
De aanvrager voor een project is de beoogde promotor. Overige belangstellenden 
dienen hun projectaanvraag door de beoogde promotor te laten indienen. Een aanvraag 
kan maximaal één keer eerder voor dit programma ingediend zijn. 

Hoe aanvragen? 
Voor de interne procedure dient een volledig uitgewerkte aanvraag, in één Engelstalig 
PDF-bestand, ingediend te worden bij de  Graduate  School  for the Humanities  (GSH, 
gsh-groningen@rug. ni). Het e-mailadres van de uitvoerder dient vermeld te 
worden in de mail. De richtlijnen voor de aanvraag zijn te vinden op de NWO-site en 
dienen nauwgezet gevolgd te worden. Door de faculteit geselecteerde projecten dienen, 
ook weer door de (beoogde) promotor, bij NWO ingediend te worden via het ISAAC-
uploadsysteem, deadline 6 maart 2o18,14:00. 

Interne procedure 
De bij de GSH ingediende aanvragen worden beoordeeld door een commissie die 
bestaat uit de directeur van de GSH en de vertegenwoordigers van de drie 
onderzoeksinstituten CLCG, GIA en ICOG, en de dekaan. Het Faculteitsbestuur neemt 
in zijn vergadering van 20 februari een besluit over de aan te melden projecten. De aan 
te melden aanvragen kunnen op aanwijzing van de commissie nog verbeterd worden. 

Voorwaarden en criteria 
Projectvoorstellen worden beoordeeld op de kwaliteit van de promovendus (blijkend 
uit CV, academische getuigschriften/cijferlijst, publicaties en/of presentaties, en 
wetenschappelijke belangstelling) en de kwaliteit van het onderzoeksvoorstel. De 
relevante indicatoren staan gedetailleerd beschreven op de NWO-site (zie ook de daar 
te vinden PDF-brochure). 

Aanstelling 
Gehonoreerde projecten voorzien in de aanstelling van een promovendus (als 
medewerker) van 1.0 fte voor 4  jaar, of o.8 fte voor 5  jaar. 

Meer informatie 
Jan-Wouter Zwart, directeur GSH (directeurgsh@rug.nl) 
Marijke Wubbolts, coordinator GSH m.r.b.wubbolts@rug.ni) 
NWO: Google NWO promoties in de geesteswetenschappen 
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