NIEUW: NOSTER PhD netwerkgroep Religiewetenschap
Vanaf september 2014 zal de netwerkgroep Nieuwe Spiritualiteit doorgaan onder een
nieuwe noemer: de PhD netwerkgroep Religiewetenschap. Deze groep staat open voor
religiewetenschappers uit alle hoeken: naast onderzoekers naar nieuwe spiritualiteit wordt
hier ook een plek geboden voor onderzoekers naar bijvoorbeeld niet-westerse religies,
sacraliteit, en (post)secularisme. Het is een peer-groep voor religiewetenschappelijk
onderzoek in de breedste zin van het woord. We bieden met deze netwerkgroep een
aanvulling op het bestaande aanbod van de PhD-seminars binnen NOSTER.
De netwerkgroep is een informele omgeving waarin ervaringen en feedback door PhDstudenten onderling kunnen worden uitgewisseld. Kenmerkend voor de netwerkgroep is dat
de organisatie bij de PhD-studenten zelf ligt. Vanwege het informele karakter van de
netwerkgroep worden er geen studiepunten toegekend aan de deelname. Vooralsnog richt
de netwerkgroep zich op het bijeenkrijgen van PhD-studenten. Het liefst van zoveel mogelijk
verschillende universiteiten, uit alle fases van het promotietraject en met verschillende
religiewetenschappelijke onderzoeksthema’s.
De netwerkgroep zal ongeveer eens in de twee maanden bijeenkomen in Utrecht. Tijdens
de bijeenkomsten wordt er een artikel/ hoofdstuk/ paper van één van de leden besproken
en is er mogelijkheid tot bespreken en uitwisselen van ervaringen aangaande het algehele
promotietraject. De bijeenkomsten sluiten we af met een drankje.
Spreekt de PhD Netwerkgroep Religiewetenschap je aan of heb je ideeën voor de invulling
ervan? Stuur dan een mailtje naar coördinator Suzanne van der Beek (TiU):
s.e.vdrBeek@uvt.nl
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------This September we are continuing our PhD Network group “New Spirituality” under the
name “Religious Studies”. It will continue to be a peer group for PhD-students in the broad
field of religious studies: from new spirituality to (post)Secularism, from non-Christian
religions to modern sacrality. We will meet every two months in Utrecht in an informal
setting, to discuss each other’s writings and to exchange experiences in writing a
dissertation. Meetings are traditionally closed with a drink.
For more information, get in contact with Suzanne van der Beek (TiU) via
s.e.vanderbeek@tilburguniversity.edu

