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José van Dijck wordt
universiteitshoogleraar Universiteit Utrecht
Prof. dr. José van Dijck wordt per 1 januari 2017 benoemd tot
universiteitshoogleraar aan de Universiteit Utrecht. Van Dijck is een
vooraanstaand wetenschapper gespecialiseerd in mediawetenschappen en is
president van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen. De
Universiteit Utrecht heeft een selecte groep hoogleraren benoemd tot
universiteitshoogleraren.
Dit
zijn
wetenschappers
van
internationale
topkwaliteit met discipline-overstijgende visie en uitstraling. De Universiteit
Utrecht is zeer verheugd met de komst van José van Dijck.
De komende jaren zal José van Dijck vooral onderzoek doen naar vraagstukken rond de
digitale samenleving en mediacultuur bij de faculteit Geesteswetenschappen. Haar
aanstelling in Utrecht heeft geen consequenties voor het voorzitterschap van de KNAW,
dat loopt zoals gepland door tot medio 2018.
José van Dijck (1960) studeerde Nederlands
en literatuurwetenschappen aan de Universiteit
Utrecht; zij promoveerde in 1992 aan de
University of California, San Diego (VS). Bij
terugkomst
in
Nederland
werkte
ze
achtereenvolgens
aan
de
Rijksuniversiteit
Groningen, Universiteit Maastricht en tot slot de
Universiteit van Amsterdam. Na een periode als
decaan van de faculteit geesteswetenschappen
van de UvA (2008-2011) werd ze in 2015
benoemd als president van de Koninklijke
Nederlandse Akademie van Wetenschappen. In
2016 is zij door maandblad Opzij uitgeroepen
tot meest invloedrijke vrouw.
Van Dijck doet onderzoek op het gebied van
media technologie, digitale cultuur, sociale
media en televisie en cultuur. Haar laatste boek,
The Culture of Connectivity, is uitgegeven door
Oxford University Press (2013).
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Universiteitshoogleraren
De Universiteit Utrecht heeft sinds de jaren negentig een beperkte groep
wetenschappers die benoemd is als universiteitshoogleraar. Een universiteitshoogleraar
staat garant voor innovatief onderwijs en onderzoek en kan hieraan in volle vrijheid
werken. Verder speelt een universiteitshoogleraar een profilerende rol in het
academische en maatschappelijke debat. Op dit moment kent de Universiteit Utrecht de
volgende universiteitshoogleraren:
•
Prof. dr. Rosi Braidotti
•
Prof. dr. Hans Clevers
•
Prof. dr. Sierd Cloething
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Naomi Ellemers
Rick Grobbee
Gerard ’t Hooft
Henk Kummeling
Ieke Moerdijk
Frits van Oostrom
Herman Phillipse
Paul Schnabel
Peter van der Veer
Frans de Waal
Elsken van der Wall

Meer informatie
Sietzke Vermeulen, woordvoerder Universiteit Utrecht, (06) 4815 3548,
s.vermeulen@uu.nl

