
FWO

 VISITING POSTDOCTORAL FELLOWSHIP
(junior/senior)

 INDIENTERMIJN : DRIE MAANDEN VOOR HET VERBLIJF

RICHTLIJNEN :

1. Bij het invulllen van dit formulier, gebruik een schriftsoort van min. 10 pt. groot.
2. Het ondertekende origineel aan het FWO te sturen; behoud een fotokopie.
3. Toegevoegde documentatie, te bewaren door te postulant :

- Reglement inzake Visiting Postdoctoral Fellowships.

OPMERKING :

Aanvragen worden slechts behandeld op het ogenblik dat ze volledig zijn en
de kandidaat het doctoraat op proefschrift daadwerkelijk heeft behaald.

Op elke bij het FWO
geregistreerde aanvraag

volgt een ontvangstbericht

De gegevens van dit dossier worden opgenomen in de FWO-gegevensbank, rekening houdend met de
beschikkingen van de Wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer van 8 december 1992.
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Fonds voor  VISITING POSTDOCTORAL FELLOWSHIP

        Wetenschappelijk

      Onderzoek - Vlaanderen

D Dossier V 10/2 (*)
Nr.

Fund for Scientific Research - Flanders (Belgium)  Datum/Date

(*)bestemd voor de administratie
Egmontstraat 5                    Tel. : +32/2/512 91 10
B - 1000 BRUSSEL              Fax. : +32/2/512 58 90

Internet http ://www.fwo.be

 VERTROUWELIJK      /      CONFIDENTIAL
Naam * CKR:
(Gehuwde dames: meisjesnaam eerst vermelden)

Last Name
  (Married ladies : maiden name first)

Voornamen
First and middle names

Wettig domicilie
Legal private address

Telefoonnummer/Phone Privé/Private: Dienst/Office:

Geboorteplaats en -datum (dag, maand, jaar)
Place and date of birth (d, m, y)

Nationaliteit
   Nationality

Geslacht/Sex Burgerlijke stand
    Civil state

Originele benaming van alle universitaire diploma's en Engelse vertaling
tussen haakjes

Original denomination of all obtained university degrees and English
translation between brackets

Datum

   Date

Universiteit

   University

Nummer en benaming van betrokken
FWO-Onderzoeksproject of Wetenschappelijke
Onderzoeksgemeenschap

Number and name of the host FWO-Research
project or Scientific  Research Network

Verantwoordelijk woordvoerder
Responsible spokesman

Onthaalinstelling
Host Institute
Gastonderzoekseenheid
Host Scientific Unit
Promotor van het project of de W.O.G. behorend tot
deze Onderzoekseenheid

Promotor of the Project or Member of the Research Unit

* Volledig curriculum vitae bijvoegen. - Enclose a complete curriculum vitae.



Bladzijde 2

Begin- en einddatum van het
verblijf (min. 3 en max. 12
ononderbroken maanden)

Period of the requested
fellowship (min. 3 to max. 12 
consecutive months)

Vroegere betrekkingen, werkgever,
begin- en einddatum van contracten

Previous occupations, employer,
 starting and expiration date of the
contracts

Huidige betrekkingen met begin- en
einddatum tot de aanvangsdatum
van het gevraagde mandaat

Actual occupations, employer,
starting and expiration date
until the beginning of the
requested  fellowship

Bibliografische gegevens en titel van de vijf belangrijkste publicaties van de voorgestelde Postdoctoral Fellow
Gelieve een volledige lijst van publicaties toe te voegen als bijlage.

Bibliographical data and title of the five main scientific articles of the proposed Visiting Postdoctoral Fellow
Please enclose the complete bibliography of the publications of the candidate.



Bladzijde 3

Omschrijving van de expertise van de voorgestelde Visiting Postdoctoral Fellow.
Description of the expertise of the proposed Visiting Postdoctoral Fellow.

Wetenschappelijke motivering van de aanvraag.
Scientific motivation of the request.



Bladzijde 4

Geef duidelijk de beoogde meerwaarde aan voor het Onderzoeksproject of de Wetenschappelijke Onderzoeksgemeenschap.
Indicate clearly the aimed added value for the Research project or the Scientific Research Network.

Namen
     Names

Datum
     Date

Handtekening
   Signature

Naam en handtekening van de verantwoordelijke woordvoerder
van het FWO-Onderzoeksproject of de Wetenschappelijke
Onderzoeksgemeenschap

Name and signature of the responsible spokesman of the FWO-
Research project or the Scientific Research Network

Naam en handtekening van de promotor van het Onderzoeksproject
of W.O.G. behorend tot de gastonderzoekseenheid

Name and signature of the Promotor of the Project or the Scientific
Network, member of  the Flemish host research unit

Naam en handtekening van de kandidaat Visiting Postdoctoral Fellow
Name and signature of the applicant Visiting Postdoctoral Fellow
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