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Voorwaarden doctoraatsprijs Phytofar Instituut 
 

10de prijsuitreiking 

 
 

1. Inleiding  
 

Sinds 2001 reikt het Phytofar Instituut een professionele en een wetenschappelijke prijs 
uit aan een onderzoeksteam voor hun innoverend werk in het kader van duurzame 
landbouw.  
In 2015 introduceerde het Instituut een derde prijs waarbij het beste doctoraatswerk in 
deze materie wordt bekroond. 

De doctoraatsprijs bedraagt € 1 5001 en wordt ten persoonlijke titel uitgereikt aan een 
persoon van wie het doctoraat handelt over duurzame landbouw in de plantaardige 
sector.  

De ingediende dossiers worden geëvalueerd door een multidisciplinaire onafhankelijke 
Wetenschappelijke Raad die ook de laureaat aanduidt. De leden van de Raad zijn 
gerenommeerde deskundigen op het vlak van productie van gewassen, leefmilieu, 
ecologie, voeding, volksgezondheid, biochemie, biotechnologie, toxicologie en economie. 
 

 
2. Deelnemersvoorwaarden en informatie 

 
Doctoraten die in aanmerking komen: 

- De prijs bekroont een innoverend doctoraat dat geheel of gedeeltelijk uitgevoerd 
werd aan een Belgisch-Luxemburgse universiteit of onderzoeksinstelling en/of 
minimaal een (co-)promotor heeft die aan een Belgisch-Luxemburgse universiteit 
verbonden is. 

- Het handelt over een thema dat ook voor België relevant is. Dit kan zowel het 
technische als het conceptuele aspect omvatten, vb. biochemische aspecten die bestudeerd 

worden in een exotische plant maar waarvan de mechanismen ook van toepassing kunnen zijn op 
gewassen die geteeld worden in Europa. 

- Het doctoraat handelt over duurzame landbouw in de plantaardige sector zoals vb. 

onderzoek in het domein van plantaardige productie; bedrijfsbeheer; precisielandbouw, kwaliteit 
van de geproduceerde grondstoffen, innovatieve oplossingen inzake geïntegreerde 
gewasbescherming met inbegrip van biotechnologische, biologische, toegepaste biologische of 
moleculair biologische oplossingen die bijdragen aan een duurzame landbouw,… 

 
Taal:  

Doctoraten zijn in het Engels, Nederlands, Frans of Duits opgesteld. Ze bevatten steeds een 
Engelstalige of Franstalige samenvatting. Indien dit niet in het proefschrift vervat is, kan 
een vertaling van de samenvatting of eindconclusies in het Engels of Frans worden 
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toegevoegd. Alle andere documenten zijn eveneens in het Engels, Nederlands of Frans 
opgesteld. 

 
Periode die in aanmerking komt: 

Doctoraten die succesvol verdedigd werden tussen 1 april 2017 en 31 maart 2019. 
 
In te dienen documenten: 

- Het doctoraal script (één versie van het doctoraal script in hard copy + een duidelijk 
leesbare pdf versie)  

- Huidige adresgegevens (telefoon, email, verblijfsadres) 
- Het CV van de indiener en een beknopte beschrijving van het labo / instituut + de 

coördinaten van de promotoren en eventueel co-promotoren 
- Een kort vulgariserend overzicht van max 1 pagina met volgende info: 

o Doel van het project 
o Gevolgde methoden en resultaten 
o Op welk vlak of in welke mate het bijdraagt tot een duurzame landbouw 
o 2 kwalitatieve en relevante foto’s (> 3MB) 

-  De toelating om foto’s en een extract van het doctoraat vrij te gebruiken in het kader 
van de prijs  
 

3. Verdere bepalingen  

- Indien het dossier in aanmerking komt voor de Professor Albert Soenen Award, kan uw 
dossier doorverwezen worden naar de organisatie van deze Award. De Professor Albert 
Soenen Award bekroont doctoraten die innovaties in de fruitteelt brengen. Voor meer 
informatie over deze prijs kan u terecht op de website www.pcfruit.be of een e-mail 
sturen naar andre.deroose@pcfruit.be. 

- Er is een duidelijk omlijnd verschil tussen de wetenschappelijke prijs en de 
doctoraatsprijs: de wetenschappelijke prijs is bedoeld voor onderzoeksgroepen; de 
doctoraatsprijs gaat naar één persoon, namelijk diegene die zijn/haar doctoraat 
succesvol heeft afgelegd. De onderzoeksgroep kan een dossier indienen voor de 
wetenschappelijke prijs over het volledige onderzoeksproject, daarnaast kan de persoon 
het specifieke onderwerp behandeld in zijn/haar doctoraat ook apart indienen voor de 
doctoraatsprijs. Een onderzoeksgroep zal in regel slechts één prijs kunnen winnen, 
behoudens uitzonderlijke en grondige motivatie van de jury. 

- Het is interessant voor de jury om te vermelden of de resultaten van het doctoraat 
resulteerden in publicaties in internationale, wetenschappelijke tijdschriften (peer 
reviewed).  

- Indien onvoldoende valabele dossiers worden ingezonden, behoudt de jury zich het recht 
toe om de prijs niet uit te reiken. 

- Personen die hun doctoraat hebben afgelegd in de betrokken periode (april 2017 – 
maart 2019) en nadien bij een lid of potentieel lid van Phytofar gaan werken zijn, kunnen 
in aanmerking komen op voorwaarde dat de verdediging plaats vond 3 maanden vóór de 
indiensttreding bij dat bedrijf. 

- Personeel van Phytofar is uitgesloten. 
- Bij twijfel beslissen de organen van het Phytofar Instituut. 
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