WHAT DOES IT MEAN TO BE A RESEARCHER AT GHENT UNIVERSITY?
THE FRAMEWORK FOR GOOD RESEARCH PRACTICE OFFERS GUIDANCE
Great to have you on board as a member of the Ghent University research
community! For the academic endeavour and creativity to flourish, and for
research to make a real world impact we need to join forces in making this
an excellent research environment.
The Research Department is here to help and give you insight into the
context of doing research at Ghent University.

THERE IS MORE TO RESEARCH THAN JUST
RESEARCHING

LET OUR FRAMEWORK GUIDE YOU

Conducting research at the university increasingly means
taking into account a whole range of legal requirements,
ethical concerns and administrative obligations.
This context with its (often external) conditions is
continuously developing to improve the research process
and to monitor and increase the quality of scientific
research and research results.

In an effort to spread awareness throughout its research
community, the university has compiled a tool called the
Framework for Good Research Practice, which sets out
general principles and guidelines to promote good practice
in research across all disciplines and fields of study.

Conducting research is obviously more than following
procedures: a certain attitude is required of a researcher
that contributes to the realisation of these ideals and the
further advancement of science.

Good research practices apply throughout all phases of a
research project and career, be it while doing research,
preparing publications, collaborating with partners,
performing assessment, undertaking societal outreach,
supervising other researchers or leading a research unit.

Ghent University recognises this responsibility to ensure the
highest standards of integrity, ethics, and professionalism
are observed while doing research.

The framework is relevant for researchers at all career
stages (early career, postdoc, professors) and needs to be
taken up as a shared responsibility.

JUST A CLICK AWAY
Browse the alphabetic topics to get an introduction into the variety of practices and guidelines to which you may be subject:
www.ugent.be/en/research/framework
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WAT BETEKENT HET OM EEN ONDERZOEKER TE ZIJN AAN DE UGENT?
HET FRAMEWORK FOR GOOD RESEARCH PRACTICE BIEDT EEN HOUVAST
Tof dat we je mogen verwelkomen als lid van de onderzoeksgemeenschap
aan de Universiteit Gent! Om ervoor te zorgen dat academische
inspanningen en creativiteit kunnen bloeien, en dat onderzoek
maatschappelijke impact heeft, moeten we de handen in elkaar slaan
en samen streven naar een excellente onderzoeksomgeving.
De directie Onderzoeksaangelegenheden draagt graag haar steentje bij
en biedt advies en inzicht bij de context waarin onderzoek aan de UGent
wordt verricht.

ONDERZOEK IS MEER
DAN LOUTER AAN ONDERZOEK DOEN

GEBRUIK HET FRAMEWORK
ALS RICHTINGSAANWIJZER

Onderzoek verrichten aan de universiteit betekent steeds
vaker rekening houden met een hele resem aan wettelijke
voorschriften, ethische aandachtspunten en administratieve
verplichtingen. Deze context met (vaak externe) voorwaarden wordt voortdurend ontwikkeld ter verbetering van
het onderzoeksproces en om de kwaliteit van wetenschappelijk onderzoek en de onderzoeksresultaten te
bewaken en verhogen.

Met het oog op de sensibilisering van de onderzoeksgemeenschap heeft de universiteit het Framework for Good
Research Practice opgesteld, dat de algemene principes en
richtlijnen bevat om goede praktijken in onderzoek in alle
disciplines en vakgebieden te bevorderen.

Onderzoek verrichten is uiteraard meer dan procedures
volgen; van een onderzoeker wordt een bepaalde attitude
gevraagd die bijdraagt aan de verwezenlijking van deze
idealen en de verdere ontwikkeling van de wetenschap.
De Universiteit Gent erkent haar verantwoordelijkheid om
ervoor te zorgen dat de hoogste normen van integriteit,
ethiek en professionaliteit in acht worden genomen bij het
uitvoeren van onderzoek.

Goede onderzoekspraktijken zijn van toepassing in alle
fasen van de onderzoekscyclus en -carrière, of het nu gaat
om het uitvoeren van onderzoek, het voorbereiden van
publicaties, het samenwerken met partners, het uitvoeren
van beoordelingen, het uitvoeren van maatschappelijke
valorisatieactiviteiten, het begeleiden van andere onderzoekers of het leiden van een onderzoekseenheid.
Het kader is relevant voor onderzoekers in alle loopbaanfasen (startend, postdoc, professoren) en dient als een
gedeelde verantwoordelijkheid te worden opgevat.

SLECHTS EEN MUISKLIK
Blader door de alfabetisch geordende onderwerpen om een inleiding te krijgen in de verschillende praktijken
en richtlijnen waaraan u mogelijk wordt onderworpen:
www.ugent.be/en/research/framework
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