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VOORWOORD
In ‘Blik op UGent’ stellen we u met trots onze hogeronderwijs
instelling voor. De UGent is een ondernemende universiteit met
internationale uitstraling. ‘Durf Denken’ is ons credo: we hebben
een stevige boon voor studenten en personeelsleden met een kriti
sche zin. Pluralisme en maatschappelijk engagement zijn historisch
gegroeide bouwstenen. Diversiteit, participatie en onafhankelijk
heid vormen de rode draad in ons beleid.
In deze publicatie leest u meer over onze kernopdrachten:
onderwijs, wetenschappelijk onderzoek en dienstverlening.
De universiteit is een unieke biotoop van academisch onderwijs en
wetenschappelijk onderzoek, pijlers die onlosmakelijk met elkaar
verbonden zijn. De kruisbestuiving tussen onderwijs en onderzoek
is onmisbaar om onze toonaangevende en vernieuwende rol te
blijven spelen.
Ook de sterke band van de UGent met de stad en regio komt in
‘Blik op UGent’ aan bod. Samen met onze lokale en (inter)nationale
partners spelen we een belangrijke rol als katalysator van innova
tie op alle vlakken. Ten slotte werpen we in deze publicatie een blik
op de studentenvoorzieningen en de rol van de UGent als grootste
werkgever in Oost-Vlaanderen.
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DE UGENT IS ...
REGIO GENT
DURF DENKEN
‘Durf Denken’ is het credo van de UGent:
kritische en onafhankelijke breinen studeren, on
derzoeken, werken aan de UGent. Het motto is de
letterlijke vertaling van Sapere aude, de uitdruk
king van Horatius die tevens de lijfspreuk was van
verlichte en kritische denkers als Immanuel Kant.

CAMPUS KORTRIJK
CAMPUS OOSTENDE

PLURALISME EN PARTICIPATIE
De UGent is een maatschappelijk geëngageer
de en pluralistische universiteit die open staat voor alle
studenten en medewerkers ongeacht hun levensbe
schouwelijke, politieke, culturele en sociale achtergrond.
De universiteit hecht bijzonder belang aan de partici
patie van studenten, personeel en maatschappelijke
vertegenwoordigers in het beleid.

DUURZAAMHEID
De UGent wil een toonaangevende kennisin
stelling zijn voor een toekomst die ecologisch, sociaal
en economisch duurzaam is, binnen een lokale en
mondiale context. Hiertoe creëert ze een substantieel
draagvlak voor duurzame ontwikkeling, integreert ze
duurzaamheid in haar onderwijs, onderzoek en dienst
verlening en implementeert ze duurzaamheid in haar
bedrijfsvoering en organisatie.
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ONDERWIJS
Het onderwijsconcept van de UGent is Creatieve Kennis
ontwikkeling. Dit schetst de ambitie om studenten te vormen die
expert zijn, die innovatief omgaan met kennis, die onbevangen
in de wereld staan en die een houding aannemen van nooit
aflatende wetenschappelijke nieuwsgierigheid. De UGent kiest in
haar onderwijs voor een combinatie van kennen en kunnen, van
algemene kundigheid en gespecialiseerde deskundigheid, een
evenwichtige mix van wijsheid en wetenschap.

INTERNATIONALISERING

GLOBAL CAMPUS

De UGent profileert zich in een breed
internationaal perspectief en maakt hiervan ook de
rode draad in haar onderwijs en onderzoek. Zo zet
de UGent de komende jaren in op een actief rekrute
ringsbeleid van internationale studenten. Een meer
diverse studentenpopulatie is immers een conditio
sine qua non voor kwalitatief onderwijs in de ge
globaliseerde en diverse maatschappij van vandaag.
Ook in onderzoek leidt internationale samenwerking
en rekrutering tot resultaten met wereldfaam.

DIENSTVERLENING
Naast onderwijs en onderzoek is
wetenschappelijke dienstverlening de d erde
kerntaak van de UGent. Zo zijn er talloze onder
zoekssamenwerkingen met privépartners en
industriële partners. Ook stellen leden van het
academisch personeel hun expertise regelmatig
ter beschikking van initiatieven ten bate van
de gemeenschap.

WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK
De UGent streeft naar een stimulerende
omgeving voor haar wetenschappelijke gemeenschap.
Elke onderzoeker krijgt alle kansen om zich toe te leg
gen op excellent, impactvol onderzoek. Dit onderzoek
kan zowel fundamenteel, risicovol zijn als toegepast,
geëngageerd. Deze universiteit is een plek waar
ieders talent en creativiteit tot bloei kan komen en
worden uitgedaagd.

DIVERSITEIT EN GENDER
Inzetten op een gender- en diversiteitsbeleid is
een vanzelfsprekende prioriteit voor een eigentijds hoger
onderwijsinstelling als de UGent. Zo vestigt de beleidscel
Diversiteit en Gender aan de UGent de aandacht op het gender
(on)evenwicht en specifieke diversiteitsthema’s en voert ze
gerichte projecten uit die als doel hebben de talenten van
studenten en personeel optimaal te benutten en de creati
viteit en innovatie in onderzoek en onderwijs te stimuleren.
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200 JAAR
UNIVERSITEIT
GENT
Op 9 oktober 1817 opende de universiteit in
het Gentse stadhuis. Tweehonderd jaar later,
in 2017, wordt dat historische moment gevierd
met alle studenten, medewerkers, alumni en
al wie met de UGent verbonden is.
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1830
9 OKTOBER 1817

FRANS VOERTAAL

De Hooge School Gent wordt plechtig geopend
onder het bewind van de Nederlandse koning
Willem I. De arts Jean-Charles Van Rotterdam
is de eerste rector. Latijn wordt de onderwijs
taal. Op 3 november 1817 starten de colleges,
aan vier faculteiten (Letteren, Rechten,
Geneeskunde en Wetenschappen) en met
16 professoren en 190 studenten.

Door de politieke scheiding met
Nederland worden de faculteiten Letteren
en Wetenschappen afgeschaft. Na de
Belgische revolutie en onafhankelijkheid
ondergaat de jonge Gentse universiteit
belangrijke veranderingen. Ze krijgt een
nieuwe broodheer – België en diens
koning – en de voertaal wordt Frans.

1830

1865

BEGIN
19e EEUW
Industriële revolutie
in Europa

1814 - 1830
Verenigd Koninkrijk
der Nederlanden

Op het terrein van de voormalige jezuïetenkerk in
de Voldersstraat laat het stadsbestuur een gebouw
optrekken voor de officiële plechtigheden van de
universiteit. Op 3 oktober 1826 wordt de Aula, een
neoclassicistisch bouwwerk van stadsarchitect Louis
Roelandt, ingehuldigd.

1855

1850

1862

Uitvinding
van de fotografie

INHULDIGING AULA

1845

1840

1831

1826
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1835

Afschaffing van
de slavernij in de VS

1830

1825

1820

1815

1810

1805

Belgische
revolutie en
onafhankelijkheid

1860

© Rijksmuseum Amsterdam

1817

Ontdekking van
de pasteurisatie

1835
SCHOOL VOOR
BURGERLIJKE BOUWKUNDE
De Gentse universiteit krijgt haar vier oor
spronkelijke faculteiten terug. Ook wordt er
een Ecole du Génie Civil (School voor Burgerlijk
Bouwkunde) opgericht, de voorloper van de faculteit
Ingenieurswetenschappen en Architectuur.

1870 - 1890
1911
MAURICE
MAETERLINCK

ONDERZOEK

1876
Uitvinding van
de telefoon

1915

1910

1905

1900

1895

1897

1920

Dichter, toneelauteur,
essayist, vertaler en
UGent-alumnus Maurice
Maeterlinck ontvangt
de Nobelprijs voor de
Literatuur.

als onderwijsinstelling nu ook ‘onderzoek’
als volwaardige taak op zich nemen. Onder
het professorenkorps vinden we eminente
persoonlijkheden: de fysicus Jozef Plateau,
de historici Henri Pirenne en Paul Fredericq,
de fysioloog en psychiater Jozef Guislain, de
dier- en plantkundige Jules Mac Leod, ...

1890

1885

1880

1875

1870

De onderwijswetten zijn een belangrijke
stimulans voor onderwijs en onderzoek aan
de Gentse universiteit. Zo bepaalt de wet
op het hoger onderwijs dat universiteiten
zelf de examens kunnen afnemen, in plaats
van een centrale commissie in Brussel.
Bovendien zal de universiteit naast haar rol

1914
Eerste
Wereldoorlog

Radioactviteits
onderzoek van Pierre
en Marie Curie

1904

1882

NOBELPRIJS VOOR DE VREDE
SIDONIE VERHELST
De eerste vrouwelijke student aan de Gentse
universiteit, Sidonie Verhelst, kiest voor een opleiding
wetenschappen. De Brusselse Emma Leclercq, die al
een kandidaatsdiploma in de natuurwetenschappen
van de ULB op zak had, is de eerste vrouw die het
einddiploma behaalt. In deze periode doen ook de
practica hun intrede aan de universiteit, waarvoor aan
de faculteiten Wetenschappen en Geneeskunde voor
het eerst assistenten in dienst komen.

De Gentse hoogleraar François Laurent
en twee alumni, de politicus Gustave
Rolin-Jaequemyns en de economist Emile
DeLaveleye, behoren tot de stichtende leden
van het Institut de Droit International, een
genootschap van rechtsgeleerden en politici
uit verschillende landen met als doel de
principes van het internationale recht vast
te leggen. In 1904 ontvangt het Institut de
Droit International de Nobelprijs voor de
Vrede voor zijn bijdrage tot het pacifisme.
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1938
CORNEEL HEYMANS

LONGTRANSPLANTATIE

Professor Corneel Heymans
ontvangt de Nobelprijs voor
Fysiologie of Geneeskunde
voor zijn werk op het gebied
van de regeling van de bloed
druk en de ademhaling.

In november 1968 haalt het Gentse trans
plantatieteam de wereldpers. Het is erin
geslaagd de eerste longtransplantatie uit
te voeren met een langdurige overleving.
De dienst Heelkunde is er in amper tien jaar
in geslaagd tot de wereldtop te horen wat
transplantaties betreft.

1948

1939
Tweede Wereldoorlog

1930

12

1984

Philips vindt het
cassettebandje uit

Ontdekking van
het hiv-virus

1951

1969
Eerste man op
de maan

John Hopps
ontwikkelt
de pacemaker

1954 – JAREN 60

1980

1963

1955

1950

1945

1940

1935

Vrouwenkiesrecht
in België
is een feit

1975

Sir Alexander
Fleming vindt
penicilline uit

1965

1928

1968

1969

NEDERLANDS

DEMOCRATISERING

STUDENTENPROTESTEN

De voertaal aan de
Gentse universiteit
wordt Nederlands,
een primeur voor België.
August Vermeylen is
de eerste rector van
de vernederlandste
universiteit.

De democratisering van het onderwijs heeft
een groot effect op de Gentse universiteit.
De studentencijfers verdriedubbelen: van
4.002 in 1959 naar 11.165 in 1969. Zowel de
lancering van een promofilm, de massale
toekenning van studiebeurzen (o.a. het
Nationaal Studiefonds dat aan begaafde en
minder vermogende jongeren studiebeurzen
verleent), de omnivalentiewet en het verle
nen van professioneel studieadvies zorgen
ervoor dat studeren voor velen een haalbare
kaart wordt.

Studenten nemen de leiding
in emancipatiebewegingen
die op gang komen tegen de
traditionele autoritaire en
conservatieve machten. Ook in
Gent is er een groot ongenoe
gen en streven de studenten
naar meer interne en externe
democratisering.

1991

2013
INTEGRATIE
Door de integratie van de academische opleidingen
van de partnerhogescholen in de universiteiten telt
de UGent ruim 6.500 studenten en 500 personeels
leden extra. De Universiteit Gent wordt ook enkele
campussen rijker, waaronder Campus Kortrijk.
Professor Anne De Paepe wordt op 1 oktober 2013
de eerste vrouwelijke rector van de UGent.

AUTONOMIE
De Rijksuniversiteit Gent wordt Universiteit
Gent en krijgt een grote autonomie. Elf
faculteiten bieden in vrijwel elke weten
schappelijke discipline hoogstaande en door
onderzoek ondersteunde opleidingen aan.

Nintendo
Gameboy op de
markt

1994

2015

2012
Ontdekking van
het higgsdeeltje

Eerste dvd-speler
door Toshiba

2004

2010

1990

1989

Terreuraanslagen op de WTC-torens
en het Pentagon in de VS

2000

Introductie van
de USB-stick

Een blik op
de toekomst:
in 2017 wordt
de UGent 200 jaar!

2001

2005

2000

2017

2010

2014

ASSOCIATIE UNIVERSITEIT GENT

RANKING

GLOBAL CAMPUS

Vier onderwijsinstellingen (Universiteit Gent,
Hogeschool Gent, Arteveldehogeschool en Hogeschool
West-Vlaanderen) verenigen zich in de Associatie
Universiteit Gent. Op 1 oktober 2004 start ook het eerste
academiejaar in de nieuwe bachelor-masterstructuur,
een gevolg van de Bolognaverklaring uit 1999 die een
Europese hogeronderwijsruimte vooropstelt. Het hoger
onderwijs wordt voortaan volgens twee cycli georgani
seerd: drie bachelorjaren en één of twee masterjaren.
De bamahervorming betekent voor de UGent tevens het
einde van het jaarsysteem en de introductie van het
semestersysteem in alle faculteiten.

De UGent verschijnt
voor de eerste maal
in de top-100 van
een internationale
ranking.

Op 1 september 2014 gaat het eerste
academiejaar aan de gloednieuwe Global
Campus van de UGent in Zuid-Korea van
start. Er worden bacheloropleidingen
aangeboden in de voedingstechnolo
gie, milieutechnologie en moleculaire
biotechnologie, vakgebieden waarin
de UGent tot de wereldtop behoort. De
UGent is de eerste Europese universiteit
die deel uitmaakt van de Songdo Global
University Campus in Incheon.
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ONDERWIJS
Van Geneeskunde tot Rechten, van Economie
tot Ingenieurswetenschappen, van Farmacie
tot Oosterse Talen, van Lichamelijke Opvoeding
tot Orthopedagogiek: het opleidingsaanbod
van de UGent is bijzonder ruim.
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MEER DAN 200 OPLEIDINGEN
Met 117 vakgroepen in 11 faculteiten biedt de Universiteit
Gent in vrijwel elke wetenschappelijke discipline
hoogstaande en door wetenschappelijk onderzoek
ondersteunde opleidingen aan. Het aantal studenten
dat kiest voor de UGent is op 20 jaar tijd verdubbeld tot
bijna 42.000.
Het opleidingsaanbod van de Universiteit Gent omvat
vrijwel alle academische vakgebieden in Vlaanderen.
Een aantal opleidingen worden in Vlaanderen enkel aan
de UGent aangeboden zoals Diergeneeskunde, Afrikaanse
Talen en Culturen, Geomatica en Landmeetkunde,

Gezondheidsvoorlichting en -Bevordering, Industrieel Ontwerpen en
Ingenieurswetenschappen met optie Toegepaste Natuurkunde.
De UGent streeft naar toponderwijs en maakt om die reden gebruik
van een uitgebreid intern kwaliteitszorgsysteem, innovatieve
lesmethoden en moderne technologische middelen. Zo is in elke
faculteit ‘blended learning’ geïntroduceerd, een evolutie naar een mix
van contactonderwijs en technologisch ondersteunde zelfstudie. Er
wordt ook sterk ingezet op de oriëntering en studiekeuzebegeleiding
van toekomstige studenten, bijvoorbeeld via het online studiekeuzeinstrument SIMON, en op een snelle remediëring van studenten in
de eerste bachelor.

EVOLUTIE STUDENTENAANTAL

1995

20.447
studenten

41.669

studenten

2016

cijfers oktober 2016 / Studentenaantal per academiejaar (unieke studentennummers)
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3.694

2.742

1.935

2.792

1.085

1.913

4.646

7.706

5.208

6.054

4.323

STUDENTENAANTAL
PER FACULTEIT
Cijfers 15 oktober 2016 / De som van het aantal studenten per faculteit ligt
hoger dan het totale aantal studenten ingeschreven aan de UGent, onder meer
omdat er studenten zijn die aan meerdere faculteiten zijn ingeschreven.
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MULTIPERSPECTIVISME
ALS ONDERWIJSFILOSOFIE
In haar onderwijsbeleid definieert de UGent via zes strategische
doelstellingen wat kwaliteitsvol onderwijs inhoudt:

1
2
3

DENK BREED
Het onderwijs staat in het teken van
het durven denken en de bevordering
van multiperspectivisme.

BLIJF ONDERZOEKEN
Het onderwijs is gebaseerd op
en staat in wisselwerking met
onderzoek.

STEUN TALENT
Het onderwijs draagt bij tot de
talentontwikkeling van studenten
en personeel.

Deze doelen omvatten de globale onderwijsfilosofie
‘multiperspectivisme’, die een vertaling is van Durf Denken,
de kernspreuk van de UGent, en die nauw aansluit bij de
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4
5
6

BOUW MEE
Het onderwijs wordt
gevoed door de participatie
van stakeholders.

VERLEG GRENZEN
Het onderwijs
is geïnternationaliseerd.

KIES KWALITEIT
De UGent voldoet aan
de internationaal erkende normen
voor gedegen kwaliteitszorg.

missieverklaring van de universiteit. Kritische zin, perspec
tiefwisseling, openheid, pluralisme en tolerantie tegenover
afwijkende gezichtspunten staan centraal in het onderwijs.

KWALITEITSZORG
ALS GEZAMENLIJK PROJECT
Kwaliteitszorg is een gedeelde verantwoordelijkheid tussen de
opleidingen, de faculteiten en het centraal bestuur. Er wordt ge
streefd naar een maximale samenwerking tussen alle betrokke
nen en een evenwicht tussen centrale en decentrale initiatieven.
De UGent honoreert de mening van haar studenten over het
aangeboden onderwijs en houdt er sterk rekening mee. Zo

wordt de kwaliteit van het onderwijs aan de UGent al meer
dan 20 jaar systematisch gemeten met bevragingen van
studenten over de lesgevers en over de opleidingen. De re
sultaten van de onderwijsevaluaties worden onder meer als
criterium gebruikt bij bevorderingen van de lesgevers, die op
deze manier te weten komen hoe het onderwijs wordt ervaren
door studenten.

THUIS IN DE WERELD
De Universiteit Gent evolueert steeds verder in haar rol als in
ternationale partner. Zo trekken zowat 1.300 UGent-studenten
jaarlijks voor een studieverblijf naar het buitenland in het
kader van een uitwisselingsproject en verwelkomt de UGent op
haar beurt jaarlijks 5.700 buitenlandse studenten (reguliere en
uitwisselingsstudenten).
Inzake internationalisering van het onderwijs aan de UGent is
het organiseren van internationale Joint Masters een belang
rijke verwezenlijking van de laatste jaren. Het aantal Erasmus
Mundus- en andere internationale opleidingen aan de UGent is
groot en de UGent staat dan ook bekend als voortrekker op dit
terrein. Deze ruime ervaring en expertise wordt sinds een aantal
jaar ook doorgetrokken naar de Joint Doctoral Programmes.
Dit breed en sterk aanbod zorgt ervoor dat steeds meer interna
tionale topstudenten aan de UGent komen studeren. Daarnaast
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zorgt de uitbouw van gezamenlijke opleidingen met partners in
het buitenland ook voor een impuls in diepgaande internationa
lisering op opleidingsniveau en biedt het niet-mobiele studenten
kansen om hun internationale en interculturele competenties
aan te scherpen.
De UGent beschouwt internationalisering als een rode draad in
haar onderwijs. Daarvan is de in 2014 opgerichte Global Campus
in Zuid-Korea het beste bewijs. De aangeboden opleidingen in
voedingstechnologie, milieutechnologie en moleculaire biotech
nologie zijn geaccrediteerd door zowel de Nederlands-Vlaamse
Accreditatieorganisatie als de Zuid-Koreaanse overheid en
worden verzorgd door een permanente staf van ongeveer 35 per
sonen die binnen de UGent, bij haar partners én internationaal
gerekruteerd worden. Die staf wordt aangevuld met een ‘flying
faculty’: UGent-professoren die in modules een vak doceren aan
de Global Campus.

HOE INTERNATIONAAL
IS DE UGENT ?

20%

+5%

van de UGent-studenten studeert af
met een internationale ervaring

Tegen 2020
moet dat met 5% toenemen

2015

50

Engelstalige masteropleidingen
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2020

1.300
5.700

UGent-studenten trekken
jaarlijks naar het buitenland
voor een uitwisselingsproject

buitenlandse studenten komen
jaarlijks naar de UGent (reguliere
en uitwisselingsstudenten)

12%
148
nationaliteiten

39%
118

INTERNATIONALE STUDENTEN
TOP 5

20,3%

6,2%

6,1%

6%

5,4%

Nederland

Spanje

China

Italië

Duitsland

INTERNATIONALE DOCTORAATSSTUDENTEN
TOP 5

nationaliteiten

14%
101

12,6%

7,4%

5,4%

5,3%

4,5%

China

Nederland

Italië

India

Iran

INTERNATIONALE PERSONEELSLEDEN
TOP 5

nationaliteiten
13,6%

8,8%

6,6%

6,3%

6%

Nederland

Italië

Duitsland

India

Spanje
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WETEN
SCHAPPELIJK
ONDERZOEK
Wetenschappelijk onderzoek is de motor van
de UGent. Onderzoekers doen ontdekkingen die
een impact hebben in de brede samenleving.
Het onderzoek geeft bovendien nieuwe impulsen
aan het onderwijs en legt de basis voor een voor
uitstrevende kennismaatschappij.
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NAAM EN FAAM
In tweehonderd jaar heeft de UGent een stevige
wetenschappelijke reputatie opgebouwd. Ze kan een
uitgebreid palmares voorleggen op het gebied van
internationaal erkend onderzoekswerk. Zo kreeg de Gentse
professor Corneel Heymans als enige Vlaming ooit de
Nobelprijs voor de Fysiologie of Geneeskunde en legde
Friedrich August Kekulé de grondslagen van de moderne
organische en analytische scheikunde. Joseph Plateau
lag als vooraanstaand natuurkundige aan de basis van de
cinematografie en Leo Baekeland gaf zijn naam aan de
kunststof bakeliet. Ook in de rechtsgeleerdheid drukte de
UGent haar stempel.
De sterke wetenschappelijke traditie is niet alleen een verhaal
uit een ver verleden. Zo geniet vandaag de biotechnologie aan

de UGent internationale faam met (stichters-)professoren
als Jozef Schell, Marc Van Montagu en Walter Fiers. Ook legt
de UGent een waaier aan toponderzoek voor in gebieden als
biochemie, materiaalkunde, geneeskunde, geschiedenis en
psychologie.
Aan de UGent zijn een aanzienlijk aantal onderzoeks
centra actief, verspreid over zowat alle wetenschappelijke
domeinen. Verscheidene projecten vinden internationa
le weerklank, getuige de vele co-publicaties, de meer
dan 40 European Research Council mandaathouders en
de honderden projecten gefinancierd door de Europese
Kaderprogramma’s. Al die inspanningen worden dan
ook beloond door concurrentiële posities in de internatio
nale rankings.
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ONDERZOEKSUITGAVEN

Cijfers september 2016

Cijfers 2015

4.757
TOTAAL
€ 316.557.378,50

64,57%

Vlaamse overheid (inclusief basisfinanciering)

6,93%

Federale overheid

1,02%

Steden en provincies

7,99%

EU en andere internationale overheden

19,50%

Privéinvesteerders
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DOCTORAATSSTUDENTEN
ingeschreven
doctoraatsstudenten
aan de UGent

32

KENNIS BUNDELEN EN VALORISEREN
De UGent moedigt vanuit strategische overwegingen de samen
werking tussen verschillende disciplines aan. Zowel binnen de
exacte wetenschappen als binnen de humane en sociale weten
schappen worden onderzoekers gestimuleerd om hun kennis
en creativiteit samen te leggen op zoek naar oplossingen voor
kleine en grote mondiale problemen binnen verschillende
disciplineoverschrijdende consortia.
Het UGent-onderzoek staat met beide voeten in de maat
schappij. Haar academici stellen hun expertise veelvuldig ten
dienste van de gemeenschap en werken in nauw contact met de

verschillende belanghebbenden van de wetenschap, gaande van
bedrijven over beleidsmakers en middenveld tot de man en vrouw
in de straat. Zowel economische als maatschappelijke valorisatie
worden aangemoedigd en gewaardeerd.
Zo zijn aan de UGent twee wetenschapsparken en twee incubatie
centra verbonden. Op de wetenschapsparken zijn kennisintensieve
bedrijven gevestigd die samenwerken met laboratoria van de
UGent. De incubatiecentra stellen infrastructuur en diensten ter
beschikking die jonge hoogtechnologische starters ondersteunen,
waaronder spin-offs van de (Associatie) Universiteit Gent.

KWEEKVIJVER VAN TALENT
De UGent kent een grote en diverse onderzoeksgemeenschap.
Zorgen dat al deze mensen de nodige kansen tot ontplooiing
krijgen en kunnen vertoeven in een aangename en stimulerende
werkomgeving is een prioriteit.
Zo zijn alle beginnende doctorandi lid van een van de vijf
Doctoral Schools (Arts, Humanities and Law; Social and
Behavioural Sciences; Natural Sciences; Life Sciences and
Medicine; (Bioscience) Engineering). Samen met de onder
zoeksgroepen en de faculteiten bieden de Doctoral Schools een
gestructureerde omkadering aan onderzoekers met diverse
vooropleidingen en verschillende carrièrewensen.

Ook postdoctorale onderzoekers krijgen aan de
UGent extra aandacht in het personeelsbeleid, onder
meer via mentoringprojecten en het organiseren van
opleidingen specifiek voor postdocs. Daarnaast bestaan
ondersteuningsinitiatieven voor het meer senior
academisch personeel en voor wie vanuit het buitenland
de rangen vervoegt.
Dat deze geïntegreerde visie en acties opgemerkt worden,
daarvan getuigt het Europese HR Excellence Label dat de
UGent in 2014 mocht ontvangen voor haar inspanningen om
de loopbaan van onderzoekers te bevorderen.
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INTEGRITEIT EN OPENHEID
Innovatie en academische vrijheid vormen de
kern van het wetenschappelijk onderzoek. Sterke
resultaten komen er echter pas wanneer ook
het proces kwaliteitsvol en integer is. Tal van
stakeholders (burgers, overheid, industrie, mid
denveld, …) rekenen op de wetenschap voor ob
jectieve cijfers en genuanceerde interpretaties.

Bovendien vereist wetenschappelijk
onderzoek in alle omstandigheden ethisch
correct handelen en een zo groot mogelijke
toegankelijkheid van de resultaten (bijv. via
open access). De UGent zet zich dagelijks in
om deze kwaliteitseisen te handhaven en
te verbeteren.

ONTWIKKELINGSSAMENWERKING
De Universiteit Gent kent een lange geschiedenis
in universitaire ontwikkelingssamenwerking,
zowel op vlak van onderwijs als op vlak van
wetenschappelijk onderzoek. Universiteiten zijn
immers een belangrijke hefboom in de ontwik
keling en vooruitgang van een land. In het kader
van ontwikkelingssamenwerking streeft de
UGent ernaar gelijkwaardige partnerschappen
op te zetten die leiden tot win-winsituaties.
Zo is de UGent reeds sedert de jaren 80 actief
betrokken bij de ontwikkelingssamenwerkings
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programma’s van VLIR-UOS. Ook biedt de
UGent studenten uit Vlaanderen en uit
ontwikkelingslanden diverse beursmoge
lijkheden en vormingstrajecten aan: zo
mercursussen, stages, maar ook volledige
opleidingen en onderzoekswerk voor een
masterproef of doctoraat. Daarnaast lopen
er meer dan zeventig UGent-projecten in
samenwerking met instellingen uit het
Zuiden. Die zijn er vooral op gericht om
ter plaatse een zelfstandige onderzoeks
capaciteit te ontwikkelen.

86

lopende VLIR-UOS projecten
met de UGent als promotor
IN 3 CONTINENTEN

18

50

15

3
Over de
continenten heen

IN 8 SECTOREN

24
15
Landbouw

Milieu
en ecologie

10

Algemeen
programma
management

1

Onderwijs

17
14

Gezondheid

Cultuur, communicatie
en informatie

4

Infrastructuur,
industrie en
technologie

1

Overheid en burger
maatschappij

IN MEER DAN 15 LANDEN

BUDGET
Kleinste projectbudget

17

Vietnam

18

Ethiopië

€ 32.442

9

DRC Congo

Gemiddelde projectbudget

7

Cuba

6

Ecuador

€ 203.196

5

Tanzania

5

Zuid-Afrika

Grootste projectbudget

4

Mozambique

€ 521.076

4

Oeganda

4

Kenia

1

Bolivië

1

Ghana

1

Peru

1

Filipijnen

3

Internationale projecten

Totale projectbudget

€ 17.474.892
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UGENT
IN DE REGIO
Wie ‘UGent’ zegt, zegt ‘Gent’, en omgekeerd:
de stad en de universiteit zijn complemen
taire partners. Ook ruimer dan de stad zijn
er succesvolle samenwerkingsverbanden
en partnerschappen.
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PATRIMONIUM
De Universiteit Gent is geen campusuniversiteit. In de loop
van de jaren hebben de universitaire sites en complexen
zich over de hele stad verspreid en vandaag is de UGent
volledig met haar stad vergroeid.
Geografisch ligt de universiteit verspreid in en rond de
Gentse stadskern. De meeste universitaire gebouwen bevin
den zich op een noord-zuidas die strekt van de historische
binnenstad (met de Aula en Het Pand) tot de gebouwen aan
de Sterre en het Universitair Ziekenhuis.
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Qua oorsprong en stijl kenmerkt het universitair
patrimonium zich door een enorme diversiteit,
gaande van het dertiende-eeuwse klooster Het Pand
over de klassieke gevels van de Aula Academica, de
Jozef Plateaustraat en het Instituut Rommelaere tot
de wereldberoemde Boekentoren van Henry Van de
Velde of – recenter – de faculteit Diergeneeskunde
van bOb Van Reeth en het Ufo van Xaveer De Geyter
en Stéphane Beel. Elk gebouw herbergt een uniek
stuk geschiedenis.

CULTUUR EN CREATIVITEIT
Film, theater, opera, tentoonstellingen, … De Gentse studenten
drukken hun stempel op het culturele leven in de stad. De
Universiteit Gent is zelf ook zichtbaar aanwezig op de Gentse
cultuurmarkt. Zo beschikt de UGent over een eigen universitaire
filmclub Film-Plateau. De UGent is ook partner van verschil
lende culturele organisaties zoals het Festival van Vlaanderen,
Film Fest Gent en het Gent Jazz Festival.
De samenwerking tussen de universiteit en de stad Gent is de
laatste jaren steeds intensiever geworden. Regelmatig houden

de UGent en het stadsbestuur informatievergaderin
gen. Daar worden thema’s besproken die betrekking
hebben op de relatie en interactie tussen de stad, de
universiteit en haar studenten, zoals het milieu- en
afvalbeleid.
De UGent levert ook een bijdrage tot de versterking
van de innovatiecapaciteit en de vernieuwing van de
economie in Vlaanderen. Zo werd in 2008 het kennis
platform ‘Gent Big in Creativity’ (Gent BC) opgericht.
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STUDENTEN
VOORZIENINGEN
Wie studeert aan de UGent kan een beroep
doen op tal van voorzieningen, waaronder
studiebegeleiding, huisvesting, studenten
restaurants, sportaccommodatie en
een jobdienst.
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STUDIEBEGELEIDING
De Universiteit Gent omkadert haar studenten met een breed gam
ma aan voorzieningen. Zo kunnen ze een beroep doen op studiebe
geleiding en advies, onder meer via de studie- en trajectbegeleiders
binnen de verschillende faculteiten en de studentenpsychologen.

HUISVESTING
Op vlak van huisvesting beschikt de UGent over tien studenten
homes met een gezamenlijke capaciteit van meer dan 2.300 ge
meubelde kamers, studio’s en appartementen voor studenten en
internationale gasten. De Universiteit Gent baat ook acht studen
tenrestaurants en negen cafetaria’s uit.

JOBS
De UGent heeft een eigen jobdienst. Studenten die zelf moeten
instaan voor hun leef- en studiekosten krijgen voorrang voor be
paalde jobs binnen de Associatie Universiteit Gent.
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ONDERNEMEN

TOPSPORT

Studenten met een passie voor ondernemen kunnen aan
de UGent een beroep doen op diverse faciliteiten om hun
droom waar te maken. ‘Durf Ondernemen’ aan de UGent
is het expertisecentrum voor student-ondernemerschap.
Studenten kunnen er terecht voor feedback over een idee en
eersterangsadvies bij de opstart, doorgroei of exit van hun
zaak. Een specifiek statuut student-ondernemer biedt een
extra aanbod aan o.m. coaching en infrastructuurvoorziening.

De Universiteit Gent kent een specifiek statuut toe aan top
sportstudenten. In het academiejaar 2015-2016 konden zo
240 studenten een beroep doen op studie- en examenfaciliteiten
waardoor zij naast hun studies konden deelnemen aan
kampioenschappen op Vlaams, Belgisch en internationaal niveau.

SPORT
Aan de Universiteit Gent kunnen zowel studenten als
personeelsleden hun favoriete sport beoefenen in het
universitair sportcomplex (GUSB). De infrastructuur bestaat
onder meer uit sportzalen, een zwembad met instructiebad,
een zaal voor gevechtsporten, een cafetaria en twee
voetbalterreinen.

VERENIGINGEN
De Universiteit Gent verdeelt jaarlijks een budget over de ver
schillende conventen en studenteninitiatieven. De conventen
keren de toelagen uit aan de erkende studentenverenigingen
die zij overkoepelen. Zo overkoepelt het FaculteitenKonvent
30 erkende verenigingen. Voor vrijwel elke opleiding aan de uni
versiteit bestaat er een faculteitskring. Die verzorgt de opvang
van nieuwe studenten en organiseert tal van activiteiten. Het
officiële studentenblad van de UGent is Schamper. De universi
teit financiert ook de studentenradio Urgent.fm (105.3 fm).
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UGENT ALS
WERKGEVER
In de provincie Oost-Vlaanderen is de UGent
met ongeveer 9.000 werknemers veruit
de grootste werkgever. In het Universitair
Ziekenhuis Gent zijn ook nog eens ongeveer
6.100 mensen werkzaam.
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UGENT IN CIJFERS

Administratief en
technisch personeel

Junior onderzoekers
(predoctoraal)

3.556

2.708

TOTAAL
8.929

Professoren

Postdocs

1.502

1.163
Cijfers juli 2016

ZORGZAME WERKGEVER

DUURZAAMHEID

Diversiteit, participatie en competentiegerichtheid zijn
kernelementen in het personeelsbeleid van de UGent.
Een open bedrijfscultuur is prioritair. De UGent draagt
tevens de evaluatie en begeleiding van haar personeel
hoog in het vaandel. Permanente opleiding wordt gesti
muleerd en de begeleiding van nieuwe personeelsleden
staat hoog op de agenda.

De UGent stimuleert duurzame verplaatsingen in het
woon-werkverkeerd. Zo voorziet de UGent een fiets
vergoeding voor personeelsleden die met de fiets naar
het werk komen of een deel van hun woon-werktraject
met de fiets afleggen. Personeelsleden kunnen ook
een stads- of vouwfiets huren aan voordelige tarieven.
Ook wie met het openbaar vervoer komt werken, wordt
hiervoor vergoed.
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Universiteit Gent
Sint-Pietersnieuwstraat 25
B-9000 Gent
www.ugent.be

Volg de UGent ook op social media
facebook.com/ugent
instagram.com/ugent

De Gentse Universitaire Infodesk (GUIDe) is het centrale aan
spreekpunt voor informatie over de UGent en haar diensten.
GUIDe
Universiteitsforum (Ufo)
Sint-Pietersnieuwstraat 33
9000 Gent
www.ugent.be/faq
guide@ugent.be
09 331 01 01
openingsuren infodesk: 9 - 13 uur / 14 - 17 uur

twitter.com/ugent
pinterest.com/ugent
linkedin.com/company/ghent-university
www.youtube.com/user/universiteitgent

‘Blik op UGent’ is de corporate brochure van de Universiteit Gent. Deze publicatie verschijnt regelmatig in een geactualiseerde vorm.
Deze versie is uitgegeven in november 2016.
This brochure is also available in English as ‘Focus on Ghent University’.
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