
 
 

 

In de faculteit Letteren en Wijsbegeerte van de Universiteit Gent is een tijdelijke, deeltijdse (60%), 

bezoldigde aanstelling van gastprofessor te begeven binnen de vakgroep Geschiedenis (LW03), voor 

een opdracht omvattend academisch onderwijs en onderzoek in het vakgebied van de middeleeuwse 

geschiedenis. 

 

Naar aanleiding van een tijdelijke onderzoekssabbatical toegekend aan één van haar leden, kan de 

Vakgroep Geschiedenis van de UGent overgaan tot de aanstelling van een gastprofessor in een 60% 

tewerkstelling. De aanstelling start op 15 februari 2016 en loopt af op 16 september 2016. 

 

Profiel 

 

- houder zijn van een diploma van doctor op proefschrift in de Geschiedenis en/of de Medieval 

Studies; 

- hoogstaand wetenschappelijk onderzoek hebben verricht in het vakgebied van de 

middeleeuwse geschiedenis, gestaafd door recente publicaties; 

- over de nodige didactische, organisatorische en communicatieve vaardigheden beschikken 

om academisch onderwijs te verstrekken in het Nederlands; 

- positief geëvalueerde onderwijservaring op academisch niveau strekt tot aanbeveling; 

- over minstens twee jaar postdoctorale ervaring beschikken op 15 februari 2016 strekt tot 

aanbeveling. 

 

Functieinhoud 

 

- instaan, als verantwoordelijk lesgever, voor het Bachelorvak “Geschiedenis van de 

middeleeuwen” (hoorcollege, vrijdagochtend, 12 x 2,5 u., ca. 250 studenten); 

- instaan, als medelesgever, voor de module “middeleeuwen” binnen het Bachelorvak “Religie-

en cultuurgeschiedenis van West-Europa” (hoorcollege, woensdagochtend, 3 x 2,5 u., ca. 150 

studenten); 

- instaan, als medelesgever, voor een zelf in te vullen module binnen het Bachelorvak 

“Historische methoden” (werkcollege, dag nog te bepalen, 6 x 2,5 u., ca. 35 studenten); 

- instaan, als medelesgever, voor een reeks colleges in het Mastervak “Historische antropologie 

van de middeleeuwen en vroegmoderne tijd” (werkcollege, woensdagnamiddag, 6 x 2,5 u., ca. 

40 studenten); 

- instaan, als mede-evaluator, voor de beoordeling van een beperkt aantal bachelorproeven en 

masterscripties; 

- wetenschappelijk onderzoek verrichten in het vakgebied van de middeleeuwse studies 

(tijdens lesvrije perioden). 

 

Hoe solliciteren? 

 

Kandidaturen – bestaande uit een gemotiveerde sollicitatiebrief en CV – worden voor 31 mei 2015 

gericht aan: Prof. dr. Jeroen Deploige, Vakgroep Geschiedenis, Sint-Pietersnieuwstraat 35, B-9000 Gent 

of aan jeroen.deploige@ugent.be. Voor voorlegging van hun CV dienen kandidaten gebruik te maken 

van een speciaal daartoe bestemd formulier, dat op eenvoudig verzoek kan worden bekomen bij de 

heer Bart Cosyns (bart.cosyns@ugent.be). 

Voor meer informatie over deze vacature: jeroen.deploige@ugent.be. 
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