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Het Dual PhD Centre faciliteert
duaal promotieonderzoek:

ontwikkeling van academische vaardigheden en het schrijven van een

Het duaal promotie programma van het Dual PhD Centre biedt

aangeboden. De kandidaten promoveren in gemiddeld vijf jaar, inclusief

In het eerste jaar werken de duale PhD kandidaten vervolgens aan de
volwaardig onderzoeksvoorstel. Tijdens dit pre-PhD jaar, worden de kandidaten intensief begeleid en wordt er een speciaal onderwijs programma

professionals de kans een deel van hun werktijd te besteden aan het doen van

pre-PhD. Ook na afloop van het pre-PhD jaar (de PhD-fase) ontvangt de

promotieonderzoek. Daarbij staat een thema uit de beroepspraktijk van de

kandidaat gerichte begeleiding ten behoeve van het promotietraject.

professional centraal. Tijdens het promotieonderzoek wordt de kandidaat
intensief begeleid om uiteindelijk effectief en succesvol te promoveren.

Binnen het duale PhD programma wordt nauw samengewerkt met de
graduate schools en hoogleraren van de Universiteit Leiden. Hierdoor is

Het programma van het Dual PhD Centre is specifiek gericht op maatwerk:

het Centre in staat projecten met betrekking tot vrijwel alle wetenschaps-

het Centre verzorgt de optimale begeleiding van de duale promovendus door

disciplines te ondersteunen. Vijfenzestig (kandidaat-)promovendi nemen

middel van training, coaching en intervisie. Door deze aanpak promoveren

nu al succesvol deel.

de duale promovendi gemiddeld binnen dezelfde tijd als reguliere promovendi, ondanks het feit dat ze vaak minder dagen per week ter beschikking
hebben.

Voordelen
Duaal promoveren heeft grote voordelen voor kandidaat, werkgever én
promotor. Voor de kandidaat is het een mogelijkheid zich op een bijzondere
manier verder te ontwikkelen. De werkgever krijgt toegang tot de nieuwste
wetenschappelijke kennis op het vakgebied en beschikking over een medewerker die zich zal ontwikkelen tot superspecialist op zijn of haar vakgebied.
Promotoren krijgen te maken met zeer gemotiveerde kandidaten die vaak
bijzondere vragen aanpakken. De extra ondersteuning die het Centre biedt
stelt de promotor in staat zich op zijn of haar kerntaken te blijven richten
in de begeleiding.

Drie fases
Het promotietraject bestaat uit drie fasen. In de oriëntatiefase kijken de
kandidaat en het Centre, samen naar het onderzoeksthema, de haalbaarheid, de toepasbaarheid en de financiering van het onderzoek.
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