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De Onderwijs- en examenregeling 2019-2020 (OER) is van toepassing op studenten die als 

reguliere bachelor- of masterstudent voor een van de in deel B daarvan genoemde opleidingen 

zijn ingeschreven. Een aantal bepalingen uit de OER’en van de Nederlandstalige bachelors en 

Nederlandstalige en Engelstalige masters van de faculteit is door de decaan onder 

gebruikmaking van de bevoegdheid die Art. A-1.1 lid 4 OER hem toekent van overeenkomstige 

toepassing verklaard op degenen die vakken van de in deze OER’en geregelde opleidingen 

volgen aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid, zoals schakelstudenten, deelnemers aan Open 

UvA Colleges en bijvakstudenten. Het betreft de volgende bepalingen: 

 

- Art. A-1.1 – Toepasselijkheid van de regeling 

- Art. A-1.2 – Begripsbepalingen ` 

- Art. A-4.1 – Deelname aan tentamens 

- Art. A-4.2 – Vorm en planning van tentaminering 

- Art. A-4.3 – Mondelinge tentamens 

- Art. A-4.4 – Vaststelling en bekendmaking uitslag 

- Art. A-4.5 – Tentamengelegenheden – m.u.v. lid 3* 

- Art. A-4.6 – Cijfers  

- Art. A-4.7 – Normantwoorden en beoordelingsnormen 

- Art. A-4.8 – Inzagerecht en vragenbijeenkomst 

- Art. A-4.9 – Geldigheidsduur resultaten 

- Art. A-4.11 – Fraude en plagiaat 

- Art. A-6.6 OER-Ba en A-5.3 OER-Ma – Studenten met een functiebeperking 

- Art. A-8.1 OER-Ba en A-7.1 OER-Ma – Hardheidsclausule  

- Art. B-4.4 OER-Ba en B-4.9 OER-Ma – Bachelorscriptie / Scriptie 

- Art. B-5.3 OER-Ba – Deelname aan werkgroepbijeenkomsten 

 

Ook moeten deelnemers aan Open UvA Colleges en bijvakstudenten voldoen aan de 

toelatingseisen, zoals geformuleerd in art. A-2.2, B-3.1, B-3.2, B-3.4 (Nederlandstalige 

bachelors), B-3.6 (Nederlandstalige masters) en B-3.7 (Engelstalige masters). 

 

*In aanvulling op artikel A-4.5 (aantal tentamenkansen) geldt voor schakelstudenten de 

volgende bepaling: 

 

Extra tentamenkans 

De Examencommissie kan aan degene die aan een schakelprogramma deelneemt een extra 

tentamengelegenheid toekennen, indien is voldaan aan de volgende voorwaarden: 

a. De schakelstudent heeft gebruik gemaakt van de laatst geboden tentamenkans en/of 

voorlaatst aangeboden tentamenkans van het betreffende vak; 
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b. De schakelstudent heeft op enig moment minimaal een 4 behaald voor het 

betreffende vak; 

c. De datum van het extra tentamen moet ten minste twee maanden liggen voor de 

datum van het eerstvolgende reguliere tentamen in het desbetreffende vak; 

d. Alle overige vakken van het schakelprogramma dienen inmiddels te zijn behaald; 

e. De extra tentamengelegenheid maakt toelating tot de aansluitende masteropleiding 

mogelijk op een eerdere datum dan het geval zou zijn bij benutting van de 

eerstvolgende reguliere tentamengelegenheid in het desbetreffende vak. 


