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       Brussel, 16 juli 2018 

 
 

Geachte Professor, 
 

Betreft : Francqui-Prijs 2019 – Humane Wetenschappen           
 
De 2019 Francqui-Prijs zal worden toegekend in het domein van de Humane 

Wetenschappen. Mogen wij U vragen deze mededeling te bezorgen aan de geinte-
resseerden. 

 
 De kandidaturen voor de Prijs moeten voorgedragen worden, hetzij door twee 

leden van de Koninklijke Academiën van België, hetzij door een vroegere Laure-
aat van de Prijs. Het dossier moet uiterlijk op maandag 15 oktober 2018 in de 
Francqui-Stichting aanwezig zijn.  Voorstellen die na 15 oktober 2018 zouden toe-
komen op het secretariaat van de Stichting komen niet in aanmerking.  

 
De kandidaten mogen de leeftijd van 50 jaar niet bereikt hebben op 1 ja-

nuari 2019 en moeten verbonden zijn aan een Belgische academische instel-
ling (of een gelijkwaardige instelling*).  De kandidaten die de Belgische nationali-
teit niet zouden hebben kunnen ook voorgesteld worden voor de Francqui-Prijs 
2018, indien ze voldoen aan de volgende voorwaarden : 

 
1. De kandidaten moeten minstens 10 jaar verbonden zijn aan een Belgische aca-

demische instelling (of een gelijkwaardige instelling*) en moeten een vast 
mandaat hebben (of gelijkwaardig) aan de instelling op het ogenblik van de 
voorstelling voor de Prijs.  

 
2. De Francqui-Prijs bekroont het wetenschappelijk werk van de laureaat en heeft 

ook als doel een ondersteuning te zijn voor zijn verder onderzoek. Derhalve 
zullen de promotoren aanwijzingen geven over de inschakeling van de kandi-
daat en zijn toekomst in de Belgische wetenschappelijke gemeenschap. 

 
               *Mandaten bij het FWO, VIB, FNRS,…. 
 

 



 
 
 
De brief van de promotor(en) moet een duidelijke motivatie bevatten en moet 

ook het vernieuwend en grensverleggend karakter van het werk van de genomi-
neerde onderstrepen en beschrijven, met een referentie naar de 5 belangrijkste 
publicaties. Het is wellicht overbodig U eraan te herinneren dat uitsluitend top-
kandidaten kunnen voorgesteld worden, gezien het belang en het aanzien van de 
Prijs. Het gaat om kandidaten wiens bijdrage een doorbraak heeft betekend voor 
het algemene onderzoeksdomein. Een kandidaat kan opnieuw voorgesteld worden 
mits een aanwijzing van de elementen die deze nieuwe voorstelling rechtvaardi-
gen. 

 
Gezien de dossiers door een internationale jury worden beoordeeld, moeten 

deze in het Engels opgesteld zijn. Wij vragen U tevens de belangrijkste publicaties 
van de kandidaat (waaronder de 5 publicaties vermeld hierboven, met een maxi-
mum van 20) te sturen, alsook een elektronische versie van het ganse dossier (ook 
vóór 15 oktober). Wij vragen dat het dossier de volgende punten bevat (in deze 
volgorde) (afzonderljike pdf of word bestanden, in deze volgorde): 

 
1. Een pagina met de naam, de geboortedatum, de nationaliteit, de affiliatie 

van de kandidaat en de naam en de affiliatie van de promotoren. 
2. Motivatiebrief en beschrijving van de voornaamste bijdragen, met referen-

ties naar de 5 belangrijkste publicaties 
3. Curriculum vitae 
4. Publicatielijst  
5. Enkele bibliometrische indicatoren, indien beschikbaar 
6. Maximum 20 publicaties 
 
Op de site www.francquifoundation.be vindt U deze inlichtingen, alsook het 

reglement van de Prijs.   
 

Met achtingsvolle groet, 
 
 
 

 
Professor Dr. Pierre Van Moerbeke 
Gedelegeerd bestuurder 

 
 
 
 
 
 


