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Retroacta
Uit ons IDC-voorstel.
“Doelstelling D4. We detecteren en benutten de opportuniteiten voor interdisciplinaire onderzoekssamenwerking
tussen UGent-professoren die onderzoek rond werk en arbeidsmarkt leiden beter.”
“Actie A11. Er wordt een tweemaandelijkse seminariereeks opgericht waarin telkens twee UGent-studies
rond werk en arbeidsmarkt (al dan niet als vrucht van interdisciplinaire samenwerking), die bevattelijk
zijn voor doctorandi, postdocs en professoren uit andere vakgebieden, kort worden gepresenteerd.
Nadien volgt een netwerkreceptie en jaarlijks een langer sociaal event. Hierbij wordt nagegaan in welke
mate ook stakeholders kunnen uitgenodigd worden.”

Uitwerking
UGent @ Work organiseert vanaf januari 2021 tweemaandelijkse wetenschappelijke seminaries waar ‘work in
progress’ van UGent @ Work-leden (en hun onderzoeksteam) voorgesteld wordt. Tijdens deze seminaries zijn er
twee presentaties met een overkoepelend thema door onderzoekers die verbonden zijn aan verschillende
faculteiten. De presentaties zijn bevattelijk voor onderzoekers uit andere vakgebieden dan de presenterende
onderzoeker. Op elk seminarie zal één junior onderzoeker en één senior onderzoeker presenteren. Na de presentatie
van de junior onderzoeker zal er eerst een (senior) discussant (uit een ander vakgebied) feedback geven op de
gepresenteerde studie waarna het volledige publiek feedback kan geven; na de presentatie van de senior
onderzoeker is er enkel feedback van het volledige publiek. Na het seminarie volgt er een broodjeslunch met elk
jaar (en zeker na het eerste seminarie) een langer netwerkevent.
Totstandkoming. Er wordt een open oproep gedaan naar de UGent @ Work-leden om ofwel zelf te presenteren in
het seminarie ofwel iemand uit hun onderzoeksteam aan te moedigen om dat te doen. UGent @ Work-leden kunnen
ook externe personen uitnodigen om als senior onderzoeker te presenteren op het seminarie. Ook aanwezigheid
als publiek in deze seminaries wordt gepromoot door de UGent @ Work-leden (bij hun onderzoeksteam).
Programma. Onderstaande geeft een mogelijk programma voor de seminaries weer:
11u00–11u25
11u25–11u35
11u35–11u45

Presentatie junior onderzoeker
Feedback van (senior) discussant (uit een ander vakgebied)
Feedback van publiek

11u50–12u15
12u15–12u25

Presentatie senior onderzoeker
Feedback van publiek

12u30–13u30

Broodjeslunch
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15u00–15u25
15u25–15u35
15u35–15u45

Presentatie junior onderzoeker
Feedback van (senior) discussant (uit een ander vakgebied)
Feedback van publiek
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15u50–16u15
16u15–16u25

Presentatie senior onderzoeker
Feedback van publiek

16u30–17u30

Netwerkreceptie

Locatie. De seminaries worden georganiseerd op de faculteit van de hoofdpromotor en coördinator, i.e. de Faculteit
Economie en Bedrijfskunde te Sint-Pietersplein 6.
− Faculteitsraadzaal.
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De seminaries worden georganiseerd op de faculteit van de presenterende junior onderzoeker om niet de
indruk te wekken dat de seminaries vasthangen aan één bepaalde faculteit.
− Elke twee maanden een andere locatie.

De seminaries kunnen tevens digitaal gevolgd worden via MS Teams.

Vragen
1.
2.
3.
4.

Voorkeur voor locatie?
Akkoord met de voorgestelde uitwerking?
Akkoord met open oproep voor bijdrages voor presentaties?
Verdere opmerkingen?
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