STUDIEBEURZEN COLLEGIO DEI FIAMMINGHI

Ook in het academiejaar 2022-2023 zal een en ander afhangen van mogelijke maatregelen m.b.t. Covid-19. Het
Collegio behoudt zich het recht voor om uiteindelijk slechts één beursstudent toe te laten en zal in dat geval zelf
beslissen aan welke kandidaat de voorkeur wordt gegeven.

1.

Collegio dei Fiamminghi

Het Collegio stelt zich tot doel om in het kader van de Europese samenwerking en rekening
houdend met de principes van de culturele autonomie, de culturele relaties te bevorderen tussen
Italië en België en de andere territoria. Dat staat te lezen in het testament van de stichter, Jean
Jacobs. Jacobs streefde ernaar om jaarlijks enkele Vlamingen te laten studeren aan de universiteit
van Bologna.
Concreet worden er nu elk jaar twee studiebeurzen aangeboden. De studenten in kwestie krijgen
een gratis verblijf ter beschikking gedurende 8 maanden (vanaf oktober) en een beurs van 7000
euro.

2.

Procedure

Op de VLIR raad van 28 februari 2002 werd beslist om voor de selectie van de kandidaten de
volgende procedure te hanteren:
a. Voordracht via het rectoraat van de instellingen (door te sturen naar de VLIR) van maximaal
2 kandidaten per instelling, vergezeld van een dossier dat onder meer de volgende elementen
bevat: een curriculum, het studie- of onderzoeksplan en eventuele aanbevelingsbrieven.
b. Selectiecommissie:
• De dossiers worden door VLIR per email doorgestuurd naar de commissieleden.
• De kandidaten worden gerangschikt volgens de kwaliteit van het ingediende dossier,
beoordeeld met inachtneming van de toe te passen criteria en voorwaarden inclusief
een korte motivatie.
• Indien de voorstellen van de commissieleden niet overeenstemmen, organiseert de
VLIR een vergadering met de commissieleden.
• Bij overeenstemming van de voorstellen van de commissieleden gaat het dossier naar
VLIR-raad/bureau.
• Het voorstel bestaat uit het aantal kandidaten dat door het Collegio kan worden
gefinancierd plus eventueel twee reservekandidaten.
c. De selectiecommissie bestaat momenteel uit volgende leden:
• prof. dr. Bart Van Den Bossche (KU Leuven)
• prof. dr. Dieter Vermandere (UAntwerpen)
• prof. dr. Mara Santi (UGent)

3. Criteria en voorwaarden
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Op basis van het dossier dient de commissie de intrinsieke kwaliteit van het voorstel en de
kandidaat te kunnen afleiden uit de volgende elementen.
•

•
•
•

Het behaald hebben van een Vlaams basisdiploma aan een Vlaamse universiteit,
vooraleer de studie in Bologna aan te vatten. Het Collegio ontvangt bij voorkeur
studenten die hun tweede masterjaar zullen starten in september. Indien er te weinig
kandidaturen zijn, kan men ook studenten aanvaarden die starten in hun eerste
masterjaar. PhD-studenten kunnen zich eveneens kandideren.
Een grondige uitwerking van het onderwijs- of onderzoeksplan (inhoudelijke
coherentie).
Kennis van de Italiaanse taal.
Een overzicht van de studieresultaten.

Wanneer de commissie een keuze moet maken tussen gelijkwaardige kandidaten, kunnen ze
volgende criteria in aanmerking nemen:
• het zich met het voorliggende onderwijs- en onderzoeksplan niet kunnen beroepen
op andere financieringsbronnen;
• het nog niet gebruik gemaakt hebben van aanverwante beurzen.
4. Veelgestelde vragen + antwoord van het Collegio
•

V: When does the academic year start at the University of Bologna? Is the starting date
the same for all disciplines/faculties/programmes?
A: The academic year usually starts in September, but every department has a different
starting date. Here you can find attached the link to the University of Bologna website,
where
you
will
be
able
to
find
the
information
you
need.
(http://www.unibo.it/it/didattica/corsi-di-studio)

•

V: We understand that housing is provided from October till the 31st of July. Is there a
possibility for the student to rent the housing some time before the scholarship starts, so
that he or she can already explore Bologna and practice his or her Italian?
A: We can anticipate the date of arrival at the house to mid-September, so that the
students can get used to Bologna and practice Italian.

•

Is there a possibility for the student to rent the housing for a short while longer, for
example when the student has a resit and has to take his exams over again, or when he or
she still needs to finish his or her thesis?
A: If a student has a resit, we can provide them free accommodation for no longer than a
week during the exam days.

•

V: Can everyone registered as a student at a Flemish university apply, regardless of their
nationality (so even when they are not themselves Belgian/Flemish)?
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A: Our scholarship is for everyone who is enrolled at your university, regardless of their
nationality (also of Italian nationality).
•

V: Which diplomas are eligible to apply for the scholarship?
A: The President of the Collegio dei Fiamminghi, Professor Zanotti, has decided to keep
the call open only for master's and PhD research students.

•

V: Can the Collegio scholarship be combined with an ERC or other grant?
A: The scholarship of the Collegio is not compatible with any other scholarship or grant.
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