UNIVERSITEIT GENT
----------------------------Vacatures
(zie http://www.ugent.be/nl/nieuwsagenda/vacatures/aap)
Assisterend academisch personeel
Bij de faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen is volgend mandaat te
begeven: het betreft een tijdelijke aanstelling van 2 jaar.
PP04
een betrekking van voltijds assistent bij de vakgroep Sociale Agogiek (PP04) – salaris
a 100%: min. € 23 468,58 – max. € 39 716,10 (thans uitbetaald à 160,84%).
Profiel van de kandidaat
-

Diploma van licentiaat of master in de pedagogische wetenschappen of master in het
sociaal werk;
Bereid zijn te doctoreren op een thema binnen de pedagogische wetenschappen of het
sociaal werk;
Bereid zijn in team te werken en mee te werken aan de uitbouw van het onderzoek en
het onderwijs van de vakgroep;
Bereid zijn mee te werken aan de interne en externe dienstverlening van de vakgroep.

Inhoud van de functie
-

-

Bijstand bij het onderwijs van de vakgroep;
Wetenschappelijk onderzoek resulterend in een doctoraat (minstens 50% van de tijd
dient besteed te worden aan onderzoek in het kader van de voorbereiding van een
doctoraat);
Medewerking aan het onderzoek van de vakgroep;
Medewerking aan de interne en externe dienstverlening en aan de internationalisering
van de vakgroep.

Indiensttreding: 1 februari 2014
*** *** ***
Sollicitaties dienen uiterlijk op 13 december 2013 en enkel per e-mail verzonden te worden
aan wervingaap@ugent.be met in bijlage (samengevoegd in één document) de
sollicitatiebrief, een kopie van het vereiste diploma en een overzicht van de behaalde
studieresultaten. Vermeld duidelijk het mandaat en de vakgroep waarvoor u solliciteert
alsook het referentienummer 2013/04/5. U krijgt een bevestiging bij goede ontvangst van
de sollicitatie.

Kandidaten moeten voldoen aan de taalvereisten zoals opgenomen in artikel 91novies van
het decreet van 4 april 2003 betreffende de herstructurering van het hoger onderwijs in
Vlaanderen. De bestuurs- en onderwijstaal aan de Universiteit Gent is het Nederlands maar
ook niet-Nederlandstaligen kunnen solliciteren.

Conform het decreet moet de kandidaat, belast met een onderwijsopdracht, de onderwijstaal
waarin hij een opleidingsonderdeel doceert op adequate wijze beheersen. Dit betekent dat
de kandidaat die taal moet beheersen op ERK-niveau (Europees Referentiekader voor
Talen) C1.
Ook de kandidaat, belast met een onderwijsopdracht, die geen opleidingsonderdelen in het
Nederlands doceert, moet de Nederlandse taal beheersen op ERK-niveau B2. Aan die
voorwaarde moet voldaan zijn binnen 3 jaar na de aanstelling of op het moment van de
benoeming.

