De Universiteit voor Humanistiek verzorgt de wetenschappelijke ambtsoplcid'uni tot humanistisch geestelijk
werkende. Op 1 September 1989start het ondenvijs aan deze nieuwe univcrs'nciL De wctenschappelijke ambtsopleiding komt in deplaats van de huidige HBO-opteiding geestelijk werk, vcrznrgd door het Humanistisch
Opleidings Instituut.

VOOR

HUMANISTIEK

De Universiteit^ voor Humanistiek Is een van de 'theologische en levensheschouwclijkc universiteiten'in ons
land. Zij kent eenfacidteit en een afstudeerrichting, beide humanistiek ge lie ten. Dc wetenschappelijke op leiding van de eerstefase wordt gel'ntegreerd met de tweedefase, waardoor het ondenvijsprogramma zesstudiejaren zal omvatten.
De ondenvijs- en ondenoekstaken worden uitgevoerd in drie vakgroepen:
• Vakgroep Wijsbegeerte en wetenschap van de levensbeschouwing;
• Vakgroep Theorie en praktijk van het geestelijk werk;
• Vakgroep Mens-, maatschappij- en cuhminvetenschappen.
Daarnaast wordt ereen Onderzoeksinslituut opgericht. In de vakgroepen zijn rijfleersioelcn IngcstcUL
De Univcrsiteit voor Humanistiek wilop korte tcnnijn overgaan tot de bcnocming run

Vijfhoogleraren
De hoogleraren dragen gezamenlijk zorg voorde ontwikkeling van een samenhangend ondenvijs- en ondcrzoeksprogramma van de Univcrsiteit voor Humanistiek alsgehecl, Daurnanst hcbben zi] een leidinggevendc
taak ten behoeve van de opbouw en consolidering van het ondenvijs- en onderzocksprogramma binnen de
vakgroepen. Dit in nauwe samenwerking met de reeds aanwezige en nog aan tc irekken medewerkers.

Voor de vakgroep Wijsbcgecrte en wetenschap van
de levensbeschouwing wordcn {woe hoogleraren
gevraagd;
(code:hgla)
in het vakgebied Theorie van de levensbeschouwing,
In het bijzonder systematische humanLstiek.
Zij/hij zal een bijzonderc functie vervullen ten .
behoeve van de vakgebieden systemalische en historische humanistiek en iheorie van godsdienst en
religie.
Een belangrijke taak vormt de uitbouw van het nog
jonge vak systcmatische humanistiek vanuit een
mondiale optiek.
Functie-eisen o.a.:
- gepromovecrd, bij voorkeur in de wijsbcgeerte;
- aandacht voor zowel het cognitieve, als het ethische, alsook het spirituele aspect van levensbeschouwing;
- grondige kennis van en een open, stimulerende,
zowel loyale als kritische houding tegenover het
hedcndaagse humanismc in zijn verschillcnde vcrsehijningsvormen.

Hoogleraar

(code:hglb)
In het vakgebied Wijsbegeerte, in het bijzonder
ethiek.

Functie-eisen o.a.:
- gepromoveerd, bij voorkeur in de ethiek;
- grondige kennis van de ethiek, met name van dc
normalieve ethiek, en waardevolle ervaring in de
praktische ethiek;
- goede kennis en gcdegen overzichl van de overige
gebieden van dc wijsbegeerte (een nadruk op
sociale en polhieke filosofie, wijsgerige antropologie en cultuurfilosofie strekt tot aanbevcling);
- aandacht voor zowel het cognitieve,'als net ethischc, alsook het spirituele aspect van de levensbeschouwihg;
- bekend met het hedendaagse humanisme in zijn
verschillende verschijningsvormen.
Voor de vakgroep Theorie en praktijk van het
geestelijk werk wordt gevraagd een

Hoogleraar

(code: hgLc)
In het wkgebied Theorie en praktijk van het gcestclljk werk, in het bijzonder praktische h umanisn'ck*

Praktische humanistiek is de wetenschappelijke
doordenking van de humanistische levensbeschouwing gerichl op de berocpspraktijk, en dus ook op
de levenspraklijk waarin het humanisme gcstalte
krijgt en waar het aanknopingspunt ligt voor het
ambtshalve handelen.
Functie -cisen o.a.:
-gepromoveerd in de wijsbegeerte, sociale wetenschappen of godsdienstwetenschappen, bij voorkeur op een onderwerp op het gcbied van levensbeschouvving en/of geestelijk werk;
- kennis van en een open, stimulerende, loyale en

U kunt uw sollicitatie,
vergezeld van curriculum vitae en lijst van
publicaties, binnen
vier weken na verschijning van dit blad
richten aan:
Het bestmir van de
Stichting Universiteit
voor Humanistiek,
Postbus 79Z
3500 AT Utrecht
Ofider vennelding
van desbetrcffende
functie-code Unksboven op de enveloppe.

kritische houding tegenover verschillende vcrschijningsvormcn van hel hedendaagse humanisme;
• affinitcit met hel lerrein van de Icvcnsbcschouwing en van het geestelijk werk;
- uit wctcnsehapsbeocfeninggeblckcn deskundigheid in de gccsiesweiehschappelijkc bcnadering.
Voor de vakgroep Mens-, maatschappij- en
cultuunveienschappen wordt gevraagd een

Hoogleraar <•«></« A*M;
in het vakgehied A/mv-, maatschappij- en cultuurwetenschappen, in het bijzonder socioloRie van zin
Een belangrijk onderdeel van haar/zijn taak is het
bevorderen van .samenwerking tussen de diverse
disciplines binnen dc vakgroep.
Functie-eisen o.ti.:
- gepromoveerd in de sociale wetenschappen, bij
voorkeur op een onderwerp op het gebied van
culluursoeiologie en/of het thctna levcnsbeschouwing;
- geblcken behmgslelling voor vraagstukken
omtrent xingcvingen levensbeschouwing;
- brede belangslelling op het terrein van de mens-,
maatschappij- en cultuurwetenschappen.
Ten behoeve van het Ondcrzoeksinstituut wordl
gevraagd een

Hoogleraar (coda hgi.e)
In het vakgchii'd Wetcnxchapsfilosojief
en onderzoekxlecr.

mcthodologle

Zij/hij is direeteur van hel Onderzocksinstitutit, en
is verbonden nan dc vakgroep Theorie en praktijk
van het geestelijk werk. De hoogl.eraar is verantwoordelijk voor hel creeren van de randvoorwaardcn voor het uitbouwcn en bewaken van het
inhoudelijke oruler/ocksproficl van dc univcrsiteit
en voor het rnogelijk en vruchtbaar maken van de
methodologische pluriformiteit. Als voorzitter van
de wcrkgroep 'onder/ocV geeft de hoogleraar leiding aan het onderwijs op het gebied van wetenschapsfilosofic, methodologie, methoden en tcchnicken, statisliek en informatica.
Functic-elscn o.u.:
- gepromovecrd, bij voorkeur in de sociale wetenschappen of dc wijsbegcerlc;
- grondige kennis van de vcrschillcnde stromingen
in ile meihodologie;
- kennis van mcliuuien en Icchnieken van sociaalwetcnschappclijk onderxock;
- kennis van welcnschapsfilosofie, in het bijzonder
van de relalie wetenschap en levensbeschouwing;
- bij voorkeur nil weienschapsbeocfening gcbleken
dcskundigheid in kwalilaticvccn kwantilatieve
onderzocksmuthoclen;
- nantoonhare orgunisalorische kwalitciten in het
entameren en coordineren van onderzoek.

Voor a liefnnc ties gelden de volgende veretitcn:
- wctenschappelijke creatlviteit en notoir wctenschappeHjk gczag, blijkend nil rclcvnntc pnblicaties, uit
acceptatie daarvan In representative tljdschriften en erkcnning door wikgfnoten. bij voorkeur ook op
mternationaal nlvctnt;
- ondogmatische handing Inzake wijsgerige en wetenschappelijke stromingen en nwthodische benaderingen;
- affiniteit met hel berocpsgerlchte karakter van de Universitcit voor /lunwnixtick;
- goede didactische kmiliteiten en begrip en feeling voor liet gegcven, dat het in dc oplciding niet allcen gnat
otn de cognitieve ontwikkeling van de student(e)t maar om persoonlijkheidsvnmiing in brede zin;
- gebleken bestuurlijke en organisatorische kwalheiten;
- het vermogen tot inspireren en samcnwerken;
- de humanistische levensovertuiging toegedaan.
Vroitwen worden met nadruk uitgcnodigd te reflecteren.
Voor allefuncties geldt, dat vervulling in deeltijd tot de mogeUjkheden hchuort.
Honoreringzalgeschieden volgens hoogleraarssalarisschaal A (max. f 9.621,— bruto per maand).
Jnformatie
Nadere inlichtingcn k u n t u inwinnen bij wnd. voorzitter van hel Siichtingsbesluur, de heer
dr. H. van der Kwaak, tel. 02550-1 90 01 (overdag) of 02550-3 57 88 (\s avonds). Hij hem k u n t u ook de
aandacht vesligen op gekwalificecrd tc achlen personen,
Belangstellenden kunnen het basisstnictuurrapport aanvragcn bij dc Univcrsiteit voor! lumanisiick,
tel. ,030-3126 74.

